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In hierdie studie word die effek van ouerlike begunstiging op die 

leefwereld van die adolessent aangespreek. 

Uit die literatuurstudie blyk dit dat die kwaliteit van die ouer

kindverhouding, asook die verskil in 'n ouer se houding teenoor en 

behandeling van sy kinders daartoe bydra dat 'n kind begunstiging in die 

gesin beleef. Oorsake van ouerlike begunstiging setel in· proj ektiewe 

identifikasie deur die ouer(s), persoonlike behoeftes en verwagtinge van 

die ouer(s), geboorte-orde, en die grootte en sarnestelling van die gesin. 

In die ernpiriese ondersoek is die leefwereld van adolessente wat ouerlike 

begunstiging beleef, verken. Volgens die resultate blyk dit dat van 

hierdie adolessente angs en rninderwaardigheid beleef, 'n lae selfbeeld het 

en dat hul relasies problernaties is. 
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SUMMARY 

THE EFFECT OF PARENTAL FAVORITISM 

ON THE LIFE WORLD OF THE ADOLESCENT 

MARGARETHA JOHANNA BOTHA 

MASTER OF EDUCATION - SPECIALISATION IN GUIDANCE AND 

COUNSELLING 

PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA 

MRS S BURGER 

This study addresses the effect of parental favoritism on the life world of 

the adolescent. 

From the literature study it is evident that the quality of the parent -

child relationship as well as. the difference in the parent's attitude and 

treatment of his children contributes to the fact that a child experiences 

favoritism in the family. Causes of parental favoritism reside in projec

tive identification by the parent ( s) , parental needs and expectations, the 

birth order, and size and set up of the family. 

The empirical study investigates the life world of adolescents who 

experience parental favoritism. According to the results it seems that 

some of these adolescents experience anxiety and a sense of inferiority, 

have a low self-image and experience problematic relationships. 
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HOOFSTUK 1 

BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM, PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN 

DIE ONDERSOEK 

1.1 BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM 

In haar hoedanigheid as onderwyseres het die navorser daarvan bewus 
geword dat daar heelwat kinders is wat die persepsie deel dat 'n ander 
kind in die gesin deur 'n ouer begunstig word. Die erkenning van 

hierdie persepsie gaan meestal met bepaalde emosies soos byvoorbeeld 
bitterheid, hartseer of traak-my-nie-agtigheid gepaard. 

Die navorser het ook daarvan bewus geword dat daar volwassenes en 
selfs bejaardes is, wie se lewens steeds, as gevolg van ouerlike be
gunstiging wat in hulle gesinne voorgekom het, beinvloed word. 

Aangesien hierdie fenomeen selfs in talle kindersprokies en televisie
stories aangespreek word, is die afleiding gemaak dat dit 'n algemene 
probleem in gesinne is en dat dit 'n negatiewe effek op die kinders 

in die gesin kan h@. 

1.2 PROBLEEMONTLEDING 

1 . 2 .1 INLEIDING 

In 'n besinning oor die fenomeen "ouerlike begunstiging van 'n kind 
in die gesin" blyk dit dat die ouer-kindverhouding nie na wense is 

nie. Baie navorsing oor die ouer-kindverhouding is reeds gedoen. 

Daar bestaan egter 'n groot leemte wat betref literatuur, asook em
piriese navorsing oor ouerlike begunstiging van 'n kind in die 
gesin. 

Vervolgens word 'n opsomming gegee van die belangrikste studies in 
verband met die ouer-kindverhouding, asook wat betref die begunstig
ing van 'n kind in die gesin. 

1.2.2 DIE OUER-KINDVERHOUDING 

Navorsers beklemtoon veral twee dimensies as baie belangrik in die 
ouer-kindverhouding, naamlik vertroue en gesag (Munsinger 1975: 13; 

Maccoby 1980:279; Prinsloo 1984:49; Fogel & Melson 1988:313), ter-
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wyl Landman (1984:2-5) 'n derde dimensie, naamlik ken/begrip by

bring. 

1 . 2 . 2 .1 Die vertrouensverhoudinq 

'n Goeie vertrouensverhouding tussen ouer en kind behels dat die 
ouer betrokke is by die kind, reageer op sy behoeftes, bereid is 

om tyd aan horn af te staan, entoesiasties is oor horn en sensitief 

is vir sy emosionele toestand (Maccoby 1980:279). 

Volgens Erikson (1977:222) ontwikkel die baba vanaf geboorte tot 

een jaar 'n basiese gevoel van vertrou~ of wantroue in sy omge
wing. Genoegsame versorging, lief de en aandag deur die ouer lei 

daartoe dat die baba sy ouer leer vertrou en 'n gevoel van vei
ligheid beleef. Hierdie vertroue word dan geleidelik ook na sy 

ander verhoudinge oorgedra. 

Navorsing deur Easterbrooks en Lamb (1979: 380-387), Waters, Wipp
man en Scroefe (1979:821-829), asook Paster (1981:323-335) toon 

dat 'n goeie vertrouensverhouding tussen ouer en baba die grond
slag le vir die sosiale aanpassing van die kind tot en met skool
gaande ouderdom. 

Cohn (1990:152-162) het bevind dat 'n goeie vertrouensverhouding 
tussen ouer en baba daartoe lei dat minder gedragsprobleme later 
getoon word. 

La Freniere en Sroufe (1985:56-69) se ondersoek toon dat 'n vol
doende vertrouensverhouding tussen moeder en baba daartoe lei dat 

die baba later as kleuter gewild by die portuurgroep is, terwyl 
dit nie die geval is met die kleuter wat 'n swak vertrouensver

houding as baba met die moeder gehad het nie. 

Pierrehumbert, Iannotti, CUmmings en Zahn-Waxler (1989:85-100) 

het in hul ondersoek bevind dat 'n goeie vertrouensverhouding 

tussen moeder en peuter meehelp tot die peuter se ef fektiewe so
sialisering. 

Jacobsen en Wille (1986:338-347) se ondersoek dui daarop dat 'n 

kleuter wat 'n toereikende vertrouensverhouding met sy moeder 

het, meer positiewe reaksie _by lede van 'n onbekende portuurgroep 

ontvang as 'n kleuter wat 'n swak vertrouensverhouding met sy 
moeder het. 
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'n Goeie vertrouensverhouding tussen moeder en kind is ook bepa
lend vir die ontwikkeling van die kleuter se selfkonsep (Schave 

& Schave 1989:31). 

Klon (Van der Westhuizen 1989: 144) se navorsing toon 'n beduiden

de positiewe korrelasie tussen 'n kleuter se selfevaluering en 

die vertrouensverhouding tussen horn en sy moeder. 

Erikson (1968:82) wys daarop dat die laerskoolkind wat 'n vol
doende vertrouensverhouding met sy ouers het, graag nuwe uitda
gings aandurf en dit ender die knie kry. Gevolglik sal s6 'n 

kind 'n gevoel van selftrots ontwikkel wat hy sal voortdra tot in 

die volwasse lewe. Wanneer daar egter 'n gebrekkige vertrouens
verhouding tussen ouer en kind bestaan, sal die kind angstig voel 

om nuwe take aan te pak, min inspanning in sy werk sit en swak 
presteer. Die kind met min belewing van sukses, kan 'n gevoel 

van minderwaardigheid ontwikkel. 

Cohn (1990:152-162) vind in sy ondersoek dat sesjarige seuns wat 
'n goeie vertrouensverhouding met hul moeders het, maklik deur 

onderwysers, asook die portuurgroep aanvaar word - en dat hulle 
min gedragsprobleme toon. 

Grobbelaar (1980:48-51) wys daarop dat 'n genoegsame vertrouens

verhouding tussen ouer en adolessent, laasgenoemde help om 'n eie 
identiteit te vorm, terwyl 'n swak vertrouensverhouding dit be
moeilik. 

Buntman en Saris (1979: 11), Hunter en Youniss (1982: 806-811), as

ook Steinberg (1987:451-460) beklemtoon die belangrikheid van 'n 

goeie vertrouensverhouding tussen ouers en adolessent. Hulle wys 
daarop dat die adolessent nog steeds behoefte het aan die gebor

genheid, sekuriteit en liefde van die ouers, al distansieer hy 

horn van hulle in hierdie stadium. 

Navorsing deur Leigh en Peterson (1986:123) toon dat vertroue 

tussen ouer en adolessent tot hoe selfagting by die adolessent 
lei. 

'n Ondersoek deur Greenberg, Siegel en Leitch (1983:373-386) wys 

daarop dat 'n goeie vertrouensverhouding met die ouers emosioneel 

belangriker vir die adolessent is as 'n goeie verhouding met die 
portuurgroep. 
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1.2.2.2 Die gesaqsverhoudinq 

In die gesagsverhouding stel die ouer spesifieke grense in belang 

van die kind. Indien die kind hierdie grense ken en eerbiedig, 

gee die ouer goedkeuring en erkenning. Die ouer tree egter nie 

net bloot voorskriftelik op nie, maar laat blyk dat hy self ook 

bestaande norme aanvaar en gehoorsaam (Landman 1984:5). 

Baumrind (1978:239-276; 1982:44-75) het veral navorsing gedoen 

oor ouerlike gesag. Sy onderskei drie ouerlike style, naamlik 

outoritere gesag, demokratiese/outoritatiewe gesag en permissiewe 

gesag. Demokratiese/outoritatiewe gesag, waar ouer en kind sake 

bespreek en saam besluite neem, word deur Baumrind as die ideale 

vorm van gesag voorgehou. 

Coopersmith (Maccoby 1980:279-281) maak die afleiding uit sy on

dersoek dat ouers demokraties, dog ferro behoort te wees. Hy wys 

daarop dat ferro ouergesag tot hoe selfagting by die kind lei en 

sy selfkontrole aanhelp. 

Die ouer moet die peuter alreeds leer om tussen reg en verkeerd 

te onderskei en om horn by sosiale reels aan te pas (Hurlock 

1990:10). 

Van Wyk (1984:98) is van mening dat die gesagsverhouding tussen 

ouer en kleuter 'n delikate kwessie is. Volgens horn behoort 'n 

kleuter nie te veel beperk en gestraf te word nie, maar hy moet 

ook nie te min dissipline ontvang nie. Hy beklemtoon dat gesag 

en 'n vaste roetine tuis noodsaaklik is vir die kleuter, aange

sien dit in sy veiligheidsbehoefte voorsien. 

Meyer (1984:116-120) is van mening dat die laerskoolkind steeds 

'n behoefte aan ouerlike gesag toon. 

Van Niekerk (1984:132-134) le klem daarop dat die ouer nie gesag 

op die adolessent moet afdwing nie. Amato (1990:613-620) stem 

hiermee saam en se dat die adolesssent gesamentlike besluitneming 

en minder ouerkontrole verkies. Meyer (1984:125) wys ook daarop 

dat die adolessent behoefte het aan simpatieke, dog ferro ouerge

sag. 
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1.2.2.3 Die kenverhoudinq 

1.2. 3 

Volgens Landman (1984:2): "sien (die ouers) die kind as steunbe

hoewende raak en hulle word bewus daarvan dat die kind as kind 
anders as alle ander kinders is. Hulle begryp die kind se an

dersheid en interpreteer die moontlikhede waaroor hy beskik sodat 
hulle horn kan bystaan om sy moontlikhede na die beste van sy ver

moe te laat gedy." 

Die kenverhouding vereis dat die ouer sy kind op elke wordings

vlak ken. Die ouer meet homself ook beskikbaar stel om deur die 

kind geken te word. Gesprek tussen ouer en kind is gevolglik 

baie belangrik. Die ouer moet nie net praat en bevele gee nie, 

maar ook aandagtig luister na die kind se gevoelens en behoeftes 
(Prinsloo 1984:55). 

De Casper en Fifer (1980:1174-1176) bevestig dat die baba in die 

eerste weke reeds die moeder se stem ken en verkies. Mizukami, 
Kobayashi, Ishii en Iwata (1990: 257-271) het in hul ondersoek tot 

dieselfde gevolgtrekking gekom. Hulle staaf hul bevinding deur 
die feit dat babas 'n daling in liggaamstemperatuur toon ('n te

ken van spanning) wanneer die moeder die vertrek verlaat en 'n 
vreemdeling binnekom. Lamb (1981:459-488) het bevind dat babas 

van sewe tot agt maande hul ouers uitken en verkies bo vreemde

linge. Dickstein en Park (1988:506-511) het dieselfde bevind by 
babas van tien maande. 

Kotze (1984: 81) beklemtoon 'n goeie kenverhouding tussen die ouer 

en adolessent. Hy ag dit baie belangrik dat die ouer ook na die 

adolessent se menings en idees moet luister. 

BEGUNSTIGING VAN 'N KIND IN DIE GESIN 

Harris en Howard (1985:45-46) noem dat hulle tot en met hul onder
soek, geen bewyse van enige psigologiese studie oor die begunstiging 

van 'n kind in die gesin, of oor enige soort begunstiging wat die 

kind mag raak, kon vind nie. Sedertdien is weinig nuwe navorsing 

oor die fenomeen beskikbaar. 

Aangesien daar min wetenskaplike inligting oor ouerlike begunstiging 

van 'n kind in die gesin bestaan, moes baie afleidings in die studie 

gemaak word. Die volgende inligting is wel deur navorsing verkry: 
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1.2.3.1 Die verhouding tussen die ouer en die kind wat bequnstig word 

Siegel en Robertiello (1987:301-303) beskryf die vertrouensver
houding tussen die ouer en die begunstigde kind as baie heg. 

Bank (1987:83-84) wys op die gevare van so 'n hegte verhouding. 

Hy verwys na gevalle waar ouers nie meer die kind se gevoelens en 

behoeftes begryp en daarin voorsien nie, maar hul eie behoeftes 
voorop stel. 

Uit 'n ondersoek van Kiracofe en Kiracofe (1990:78-79) blyk dit 

dat 'n buitengewoon sterk gevoelsbinding tussen ouer en kind 
meestal tussen lede van die teenoorgestelde geslag voorkom, met 

die uitsondering van die oudste seun wat gewoonlik 'n besonder 
hegte verhouding met die vader het. Hulle vind ook dat begun

stiging meer algemeen voorkom tussen vader en dogter as tussen 
moeder en seun. 

Die gesagsverhouding tussen die ouer en die begunstigde kind word 

soms gekenmerk deur sosiale ingeperktheid (Covitz 1986:32). Dit 

behels dat die ouer die kind nie toelaat om horn in verhoudings te 
begeef nie, maar self besluit met wie die kind vriende mag wees 

en watter sosiale funksies die kind mag bywoon. 

1. 2. 3. 2 Die verhouding tussen die ouer en die kind wat nie bequnstig word 
nie 

Siegel en Robertiello (1987:301), asook Bank (1987:82) se onder

soek toon dat uiterste begunstiging van 'n kind deur 'n ouer, ge
paard mag gaan met uiterste verwerping van 'n ander kind. 

Bank (1987:84) noem dat dit soms gebeur dat 'n ouer die kind wat 

hy verwerp aan die ander ouer "oorhandig", en dat so 'n kind dan 

weer deur die ouer begunstig word. 

Johnson en Szurek (Bank 1987:86) het bevind dat die kind wat deur 

een ouer verwerp, maar deur die ander ouer begunstig word, dik

wels nie deur laasgenoemde ouer gedissiplineer word nie. 

Van den Berg (1989:40) noem dat outoritere gesag dikwels toegepas 

word op die verwerpte kind. 
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1.2.3.3 Faktore wat tot ouerlike bequnstiqinq mag lei 

'n Aantal faktore wat tot ouerlike begunstiging mag lei is in die 

literatuur gevind: 

- Proj ektiewe identifikasie (vir 'n breedvoerige verduideliking, 

sien paragraaf 3.5.1); 

- persoonlike behoeftes en verwagtinge van die ouers; 

- emosionele trauma in een of albei ouers se kinderjare; 

- geboorte-orde; 

- grootte en samestelling van die gesin; en 

- persepsie van regverdigheid. 

1.2.3.4 Die qevolqe van ouerlike bequnstiqinq vir die bequnstiqde kind 

Bank (1987:77-84) is van mening dat dit 'n gemengde seen vir 'n 

kind is om begunstig te word. Hy motiveer sy siening deur te 
noem dat die kind wat begunstig word, nie net blootgestel word 
aan die liefde van 'n sekere ouer nie, maar ook aan die ouer se 

swakhede, asook aan die ander gesinslede se afkeer en jaloesie. 

Siegel en Robertiello (1987:303-307) noem dat die kind nie net 
skuldig mag voel teenoor die ouer wat hom/haar begunstig nie, 

maar ook teenoor die broer(s) en/of suster(s) oor sy/haar begun
stigde posisie. Volgens hulle mag die belewing van die kind se 

uitsonderingsposisie vir hom/haar baie problematies wees. 

1.2.3.5 Die qevolqe van ouerlike bequnstiqinq vir die ander kind(ers) 

Harris en Howard (1985:45-56) het bevind dat waar ouerlike begun
stiging in die gesin voorkom, die ander kinders dikwels eienskap

pe soos aggressie, asook 'n geneigdheid tot onttrekking, depres

sie en identiteitsverwarring toon. Hulle wys daarop dat identi

teitsverwarring meer intens is wanneer die kind boonop van die

selfde geslag is as die kind wat begunstig word. 
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1.2.3.6 Die gevolge van begunstiginq vir die gesin 

McHale en Pawletko (1992: 68) het bevind dat ouerlike begunstiging 

van 'n kind in die gesin, dikwels lei tot verdeling en rusie in 

die gesin. Hulle noem dat die kind wat verwaarloos of verwerp 

voel, dikwels wraak neem op die ouer deur die gunstelingkind aan 

te val of af te knou. Hulle wys ook daarop dat ouerlike begun
stiging kan lei tot baie wrywing in die huweliksverhouding. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

Die algemene probleemstelling waaroor dit in hierdie studie gaan, is 
of ouerlike begunstiging van 'n kind: in die gesin 'n beduidende effek ..... 

op die leefwereld van die begunstigde kind het. 

Uit hierdie algemene probleemstelling vloei daar die volgende newe
probleemstellings voort: 

- Hoe behoort die ideale ouer-kindverhouding te lyk? 

- Hoe verskil die ouer se verhouding met die begunstigde kind van die 
met die ander kinders? 

- Wat veroorsaak dat 'n ouer 'n sekere kind in die gesin begunstig? 
- Wat is die effek van ouerlike begunstiging op die kind wat begunstig 

word, met spesifieke verwysing na: 

- persoonlikheidseienskappe en -ontwikkeling; 
- selfbeeld; en 
- relasies? 

1.4 AFBAKENING VAN DIE STUDIETERREIN 

1.4.1 ALGEMENE AFBAKENING 

Die leefwereld van die kind as fokuspunt vir navorsing is baie wyd. 

Ideaal sou wees om die effek van begunstiging op die ontwikkelende 
kind in al die lewensfases te bestudeer, maar vir die huidige navor
singsdoeleindes word daar op die leefwereld van die adolessent 
gekonsentreer. 

1.4.2 SPESIFIEKE AFBAKENING 

Hierdie studie is verder beperk tot die effek van ouerlike begun

stiging op die leefwereld van die adolessent met spesifieke verwys-
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ing na sy/haar persoonlikheidseienskappe en -ontwikkeling, selfbeeld 

en relasies. 

1.5 DOELSTELLINGS 

1 . 5 . 1 ALGEMENE DOELSTELLINGS 

1.5.2 

In hierdie studie wil die navorser die moontlike effek van ouerlike 

begunstiging op die leefwereld van die adolessent ondersoek. 

SPESIFIEKE DOELSTELLINGS 

Die doel met hierdie studie is: 
- om vas te stel hoe die ideale ouer-kindverhouding, volgens die 

literatuur, behoort te lyk; 
- om die leefwereld van die adolessent wat ouerlike begunstiging in 

die gesin beleef, te ondersoek; 

- om vas te stel hoe 'n ouer/ouers se verhouding met die begunstig
de kind verskil van die met die ander kinders in die gesin; 

- om vas te stel waarom 'n spesifieke kind begunstig word; en 
- om vas te stel watter effek begunstiging van een kind op die 

ander kinders in die gesin het. 

1.6 BEGRIPSVERKLARINGE 

1 . 6 . 1 LEEFWeRELD 

Die leefwereld van 'n persoon bestaan nie net uit sy geografiese we

reld nie, maar ook uit sy totale belewinge van, betrokkenheid by en 
betekenisgewing aan al sy relasies. Du Toit en Jacobs (1989:152) 

verduidelik dat elke mens vanaf geboorte 'n eie leefwereld konsti
tueer aan die hand van belewinge tydens betrokkenheid by sy relasies 

met sy ouers, skool, norme ensovoorts en deur betekenisgewing. 

1.6.2 BEGUNSTIGING 

Die "Concise Oxford Dictionary of current English" (1982: 380) om
skryf "favouritism/favoritism" as: "the unfair favouring of one 

person at the expense of another", terwyl die "Verklarende Handwoor

deboek van die Afrikaanse taal" (1988: 1315) 11 voortrek 11 definieer as: 

"verkies bo; begunstig; voorkeur gee aan II 
• • • I en 11 begunstig 11 

(1988:74) as: "gunstig wees vir; bevoordeel. 11 
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Begunstiging word in die studie gesien as ouerlike gedrag wat daarop 

dui dat een kind in die gesin bo die ander kinders verkies en begun

stig word. 

1.7 STRUKTUUR VAN AANBIEDING 

In hoofstuk 1 is die bewuswording van die probleem, probleemstelling, 

doelstellings en 'n verklaring van enkele begrippe aangebied. 

In hoofstuk 2 word die ideale ouer-kindverhouding in die gesin onder

soek om as agtergrond te dien vir die bestudering van die ouer-kind

verhouding wanneer ouerlike begunstiging in die gesin voorkom. 

In hoofstuk 3 word die fenomeen "ouerlike begunstiging" van naderby 

beskou. Faktore wat tot ouerlike begunstiging kan lei, word onder

soek, asook die gevolge van begunstiging: nie net vir die begunstigde 

kind nie, maar ook vir die kind wat nie begunstig word nie. 

In hoofstuk 4 word die navorsingsontwerp uiteengesit en in hoofstuk 
5 word die resultate van die empiriese ondersoek weergegee. Hoofstuk 

6 vat die bevindinge van die literatuurstudie en empiriese studie saam 

en word afgesluit met gevolgtrekkings en aanbevelings. 



HOOFSTUK 2 

DIE OUER-KINDVERHOUDING IN DIE GESIN 

2 .1 INLEIDING 

'n Kind het die reg om in 'n beskermende omgewing, verkieslik die van 

sy gesin, groot te word. Hierdie omgewing veronderstel 'n goeie ouer

kindverhouding. Louw (1987:19) sien die ideale gesin as: " 'n oase 

van liefde, veiligheid, vertroue en versorging ... in die bisarre 

menswoestyn wat die maatskaplike lewe tans is." 

Die deursnee gesin vandag sien egter anders daar uit as die ideaal wat 

Louw voorhou. Die ouer-kindverhouding loop heel dikwels skeef as ge

volg van 'n verskeidenheid redes. Een van hierdie redes is die ver

skynsel van begunstiging van 'n kind in die gesin. Kinders beleef 

ouerlike optrede soms as begunstiging. In antler gevalle mag ouers 'n 

spesifieke kind wel bo die antler verkies. 

In hierdie hoofstuk word die ouer-kindverhouding ondersoek. Die kon

sep "gesin" word omskryf en die verhoudingstrukture tussen ouer en 

kind word bespreek. Besondere aandag word gegee aan die verhouding

strukture tydens die verskillende lewensfases van die kind, aangesien 

dit van kardinale belang vir die kind se totale ontwikkeling, maar 

spesifiek vir sy affektiewe en sosiale ontwikkeling is. 

2. 2 DIE GESIN 

2.2.1 DEFINieRING VAN DIE GESIN 

Talle omskrywings van die gesin kom in die literatuur voor. Nye en 

Berardo (1973:33), asook Steyn, van Wyk en Le Roux (1987:40) gee 

baie aandag aan Murdock se meer volledige omskrywing van die gesin -

en daarom word dit ook hier uitgesonder om te noem. Murdock defi

nieer die gesin as 'n sisteem: 

- waar daar 'n sosiaal goedgekeurde seksuele verhouding tussen twee 

persone van die teenoorgestelde geslag bestaan wat 'n 

gemeenskaplike woning het; 

- waar daar ekonomiese samewerking is; 

- waar daar reproduksie plaasvind; en 
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- waar daar versorging en sosialisering van die opkomende geslag 

plaasvind. 

Volgens Murdock (1959: 10) is die opvoeding en sosialisering van die 

kind 'n belangrike funksie van die gesin. Talle bronne beklemtoon 

ook die belangrikheid van sosialisering. Gous en Jacobs (1980:21) 

beskou die gesin as van kardinale belang vir die sosiale aanpassing 

van die kind, omdat dit die plek is waar die kind leer om te 

sosialiseer, sy medemens te vertrou of te wantrou, saam met ander 

te werk en waar hy leer hoe om teenoor ander op te tree. Dekovic 

(1992:22-23) noem dat die ouers die primere bron van sosialisasie 

is en dat hulle as sosialiseringsagente optree, terwyl Feldman en 

Scherz (1979:5) die sosiaal produktiewe gesin as die ideale gesin 

voorhou. 

Die voorkoms van begunstiging in die gesin het implikasies vir die 

sosialisering van die kind. Die kind wat deur sy ouer (s) begunstig 

word, kan probleme met sy sosiale aanpassing ondervind. Hierdie 

kind is gewoond daaraan om sy sin tuis te kry, en hy_mag dit ook 

in sy verhoudinge buite die gesin wil he. Ook die nie-begunstigde 

kind kan sukkel om goeie verhoudinge met ander te stig. Indien 'n 

kind byvoorbeeld nooit 'n liefdevolle verhouding met sy ouer(s) 

gehad het nie, sal hy nie weet hoe om te reageer op toegeneentheid 

nie. Gevolglik sal hy probleme ervaar om met ander saam te werk of 

om waardering aan iemand te betoon. Hy sal ook huiwerig wees om in 

verhoudinge te waag. 

SOORTE GESINNE 

Omdat die gesin s6 'n kritieke rol in die ontwikkeling van die kind 

speel, is dit nodig om die konsep "gesin" van naderby te beskou. 

Murdock (Nye & Berardo 1973:33; Steyn et al 1987:43-47) onderskei 

drie soorte gesinne: 

- die kerngesin, wat bestaan uit 'n man en 'n vrou wat 'n egpaar 

vorm, saam met hul kinders; 

die poligamiese gesin, wat bestaan uit twee of meer kerngesinne 

(wat deur gelyktydige meervoudige huwelike aanmekaar gekoppel 

is); en 
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die uitgebreide gesin, wat bestaan uit twee of meer kerngesinne 

(deur uitbreiding van die ouer-kindverhouding, byvoorbeeld waar 

die seuns met hul vrouens en kinders by die ouers inwoon) . 

Die poligamiese, asook uitgebreide gesin word egter baie selde in 

die Westerse samelewing aangetref. Steyn et al (1987:127) wys 

daarop dat die kerngesin vandag baie algemeen voorkom. Hierdie 

outeurs noem dat twee nuwe gesinsvorrne ontwikkel het, naamlik: 

- die enkelouergesin (wat bestaan uit een ouer met 'n kind of kin

ders) en 

die hersaamgestelde gesin (wat ontstaan wanneer die enkelouer 

trou of hertrou) . 

Stone, De la Rey, Du Preez, Van Zyl en Viljoen (1991:74-75) onder

skei drie verdere gesinsvorme naarnlik: 

- die saamwoongesin, wat bestaan uit 'n man en 'n vrou wat buite

egtelik saamleef, met of sender kinders; 

- die homoseksuele gesin, wat bestaan uit twee lede van dieselfde 

geslag wat seksueel saamleef; en 

- die kommunegesin, wat bestaan uit 'n paar lede van dieself

de/teenoorgestelde geslag wat 'n woning deel. 

Die opvoedingstaak van die ouer in die gesin is vanwee die be

sonderse verantwoordelikheid reeds baie veeleisend. Die ouer-kind

verhouding word verder beinvloed deur die soort gesin waarin die 

kind grootword. Talle kerngesinne bestaan vandag verwyderd en 

geisoleerd van die familie. Louw (1987: 19) wys daarop dat die lede 

van die moderne kerngesin gevolglik baie aangewese op mekaar is en 

dat die onderlinge verhoudinge baie intiem en intens emosioneel is. 

Steyn (1977:388-408) noem dat die kerngesin in die moderne 

samelewing baie kwesbaar is vanwee sy geisoleerdheid. Mook 

(1986:25-26) som hierdie problematiese gesteldheid soos volg op: 

" ... our nuclear family today ... finds itself under intolerable 

pressures ... (it) is overburdened. It finds itself emotionally 

drained and suffering from a lack of communal support ... Many 

families break down under these pressures as reflected in our 

epidemic rate of divorce and family pathology." Hugo (1985:141) 

noem dat die druk op die individuele lede van die stadsgesin vandag 
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baie groot is, met die gevolg dat probleme en foute in die gesin 

baie intens deur die gesinslede beleef word. 

Die enkelouergesin sowel as die hersaamgestelde gesin is nog meer 

kompleks van aard as die kerngesin. Steyn et al (1987: 147) noem dat 

die gebrek aan sekuriteit, asook rolverwarring, tot vyandigheid, 

kompetisie en jaloesie tussen gesinslede kan lei, veral by die 

hersaamgestelde gesin. Mavis en Hetherington (Fogel & Melson 

1988:319-320) se ondersoek toon dat geskeide ouers minder eise aan 

hul kinders stel, hul wedersydse kommunikasie swakker is, hulle 

minder liefdevol teenoor hulle kinders is en dat hulle meer in

konsekwent ten opsigte van dissipline is as wat die nie-geskeide 

ouers is. Munsinger (1975:353) wys op die gevaar van dissiplinere 

probleme in die enkelouergesin, spesifiek waar die vader oorlede of 

afwesig is. Louw ( 1990: 3 73) meen dat die aard van die ouer

kindverhouding belangriker is as die feit of albei ouers in die 

gesin teenwoordig is. In teenstelling hiermee is Farmer (1979: 108) 

van rnening dat 'n kind 'n vader sowel as 'n moeder nodig het. 

Net soos by die enkelouergesin en die hersaamgestelde gesin, sal die 

saamwoongesin, die homoseksuele gesin, asook die kommunegesin hul 

eie unieke probleme ervaar, veral wanneer daar kinders teenwoordig 

is. 

VERANDERDE REGTE EN PLIGTE VAN DIE OUERS IN DIE GESIN 

'n Bykomende oorsaak van konflik in die gesin is die veranderde reg

te en pligte van die ouers. Tot redelik onlangs was die rol van die 

rnoeder in die huis die van huisvrou en moeder wat primer ver

antwoordelik was vir die huishouding, die versorging van die man en 

kinders, asook tuisteskepper, terwyl die vader se rol die van 

broodwinner was. Hy was ook die persoon wat gesag in die huis 

gehandhaaf het. Die streng afgebakende rolverdeling het verdwyn -

en verwarring gelaat. 

IMPLIKASIE VIR BEGUNSTIGING 

Aangesien talle gesinne vandag in 'n krisissi tuasie verkeer en 

blootgestel is aan baie druk, verwarring, onsekerheid en spanning, 

kan dit 'n nadelige uitwerking op ouer-kindverhouding, sowel as op 

die onderlinge verhouding tussen kinders in die gesin he. Ouers 

voel dikwels onbekwaam ten opsigte van hul ouerskap. Hulle mag ook 

skuldgevoelens he (byvoorbeeld 'n moeder wat verplig is om te werk) . 
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Sulke ouers kompenseer op verskillende maniere en begunstiging van 

'n kind kan maklik voorkom. 

In die hersaamgestelde gesin, asook in die saamwoongesin, mag dit 

gebeur dat 'n ouer sy eie kinders b6 die stiefkinders/ander kinders 
verkies. Dit kan wrywing tussen die eie kinders en die stiefkinders 

of ander kinders veroorsaak. 

In die enkelouergesin kan dit maklik gebeur dat die moeder oorbe

skermend optree teenoor 'n spesifieke kind in die gesin, byvoorbeeld 

teenoor die jongste. Dit mag ook gebeur dat 'n enkelouer s6 vas

gevang is in sy/haar eie probleme en nie die nodige aandag aan al 

die kinders gee nie. 'n Kind kan maklik beleef dat die ouer voor
keur gee aan 'n sekere kind, terwyl al die kinders in werklikheid 

afgeskeep word. 

2.3 VERHOUDINGSTRUKTURE BINNE DIE GESIN 

Navorsers beklemtoon veral twee dimensies as baie belangrik in die 

ouer-kindverhouding. As eerste dimensie word die gevoelskwaliteit en

der verskillende benaminge soos ouerondersteuning, warmte, vertroue, 

aanvaarding, liefde, betrokkenheid en aanmoediging uitgesonder, terwyl 

die tweede dimensie op ouerkontrole/dissipline/gesag dui (Munsinger 

1975: 13; Maccoby 1980: 279; Prins loo 1984: 49; Fogel & Melson 1988: 313) . 

Landman (1984: 1-5) erken ook bogenoemde twee dimensies en noem dit die 

vertrouensverhouding en die gesagsverhouding. Hy bring egter 'n derde 

dimensie by wat hy die kenverhouding noem. Landman wys daarop dat 

hierdie drie verhoudingstrukture in die nouste verband tot mekaar 

staan en nie los van mekaar gesien moet word nie. 

'n Kort uiteensetting ter verduideliking van hierdie drie strukture 
word vervolgens gegee. 

2 . 3 . 1 DIE KENVERHOUDING 

Volgens Landman (1984 :2): "sien (die ouers) die kind as steunbehoe

wende raak en hulle word bewus daarvan dat die kind as kind anders 

as alle ander kinders is. Hulle begryp die kind se andersheid en 

interpreteer die moontlikhede waaroor hy beskik sodat hulle horn kan 

bystaan om sy moontlikhede na die beste van sy vermoe te laat gedy." 

Die kenverhouding vereis dat die ouer sy kind op elke wordingsvlak 

moet ken. Om dit te kan doen, moet die ouer weet hoe die kind sy 

wereld sien en ervaar. Hy moet dus die kind se behoeftes, vrese en 



16 

doelstellings ken. Die ouer rnoet homself ook beskikbaar stel om 

deur die kind geken te word. Gesprek tussen ouer en kind is 

gevolglik baie belangrik. Die ouer rnoet nie net praat en bevele gee 

nie, maar ook aandagtig luister na die kind se gevoelens en behoef

tes (Prinsloo 1984:55). 

2.3.2 DIE VERTROUENSVERHOUDING 

Landman (1984:2-4) beklerntoon dat wedersydse bereidwilligheid en 

aanvaarding noodsaaklik is in die vertrouensverhouding tussen ouer 

en kind. Die ouers rnoet bereid wees om steun te gee en die kind 

moet bereid wees om hierdie steun te aanvaar. Die ouer se aan

vaarding van die kind lei tot sy voorneme om die kind te versorg, 

horn veilig te laat voel en horn in liefde te steun. 

Volgens Maccoby (1980:279) beteken vertroue tussen ouer en kind dat 

die ouer betrokke is by die kind, reageer op sy behoeftes, bereid 

is om tyd aan horn af te staan, entoesiasties is oor horn en sensitief 

is vir sy ernosionele toestand. 

2.3.3 DIE GESAGSVERHOUDING 

In die gesagsverhouding stel die ouer spesifieke grense in belang 

van die kind. Indien die kind hierdie grense ken en eerbiedig, gee 

die ouer goedkeuring en erkenning. Die ouer tree egter nie bloot 

voorskriftelik op nie, rnaar laat blyk dat hy self ook bestaande 

norme aanvaar en gehoorsaarn. Hierdie optrede versterk weer die 
vertroue tussen ouer en kind en lei daartoe dat die kind bereid is 

om die ouer se gesag te aanvaar (Landman 1984:5). 

Die ideale ouergesag spreek van liefde en aandag (Travers 1977:330), 

is ferrn en konsekwent en hoef nooit op 'n kind afgedwing te word nie 
(Van Wyk 1983:90-93). 

Baumrind (1978:239-276; 1982:44-75; Van den Berg 1989:39-41) het 

veral navorsing gedoen oor ouerlike gesag en sy onderskei drie hoof 
ouerlike style. 

Outoritere gesag behels dat die ouers alleen die besluite neem. Die 

kind het geen se nie en rnoet by die ouer se voorskrifte hou. Ge

hoorsaarnheid word dikwels deur fisiese straf of deur ander drastiese 

metodes afgedwing. Min tyd word aan die verduideliking van reels 

en regulasies gewy. 
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By demokratiese/outoritatiewe gesag stel die ouer wel riglyne en 

redelike beperkinge waarbinne die kind moet optree, maar dwing nie 

die kind om volgens sy (die ouer) se standaarde op te tree nie. Die 

kind word toegelaat om ook sy eie besluite te neem. Ouer en kind 

bespreek sake en neem saam besluite. 

Ouers wat permissiewe gesag toepas, glo hulle moet hul kinders as 

individue behandel en onafhanklikheid aanmoedig. Sulke ouers laat 

dit aan die kind oor om sy eie aktiwiteite te reel. Hulle oefen nie 

kontrole uit nie en laat die kind toe om na goeddunke op te tree. 

Demokratiese gesag word deur Baumrind as die ideale vorm van gesag 

voorgehou. Coopersmith (Maccoby 1980:279-281) maak die afleiding 

uit sy ondersoek dat ouers demokraties, dog ferm behoort te wees. 

Sy navorsing toon dat ferm ouergesag tot hoe selfagting by die kind 

lei en sy selfkontrole aanhelp. 

2.3.4 DIE INVLOED VAN BEGUNSTIGING OP DIE VERHOUDINGSTRUKTURE 

Wanneer 'n kind in 'n gesin begunstig word deur die ouer(s), ver

steur di t die ken-, vertrouens- en gesagsverhouding tussen die ouer 

en die kind wat begunstig word, sowel as tussen die ouer en die 

kind(ers) wat nie begunstig word nie. 

In die kenverhouding tussen die ouer en die kind wat begunstig word, 

mag of kan die ouer meer aandag en belangstelling in die kind, sy 

behoeftes en sy vordering toon as in die van die ander kinders. Die 

ouer mag baie op hierdie kind ingestel wees, meer beskikbaar wees 

vir horn en meer tyd saam met horn deurbring. Die gevolg hiervan vir 

die ander kinders kan wees dat hulle uitgesluit en onseker kan voel 

en dit mag beleef asof die ouers nie in hulle belangstel nie. 

Wat die vertrouensverhouding tussen die ouer en die kind wat begun

stig word betref, mag die kind meer steun, vertroeteling, liefde, 

aandag en erkenning as die ander kinders kry. Dit mag veroorsaak 

dat die ander kinders dit beleef asof hulle ouers hulle nie liefhet 

nie. Dit mag ook lei tot katterigheid en jaloesie teenoor die 

broer/suster wat begunstig word. 

In die gesagsverhouding mag dit gebeur dat die ouer die begunstigde 

kind inkonsekwent of minder ferm behandel. Kinders blameer dikwels 

hul ouers dat hulle baie streng teenoor hulle optree, terwyl 'n 

broer/suster baie toegelaat word. Hierdie afspeel van die gesagsti

pes kom dikwels voor as 'n resultaat van begunstiging. 
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2. 4 OUER-KINDVERHOUDING TYDENS DIE VERSKILLENDE LEWENSFASES VAN DIE KIND 

Aangesien 'n kind se ontwikkeling so beinvloed word deur sy verhouding 

met sy ouers, word daar spesifiek gelet op hierdie verhouding tydens 

die verskillende lewensfases van die kind. Daar sal telkens aangetoon 

word hoe begunstiging kan ontstaan en manifesteer. 

2.4.l VOORGEBOORTE 

Baldwin (1989:44) noem dat die binding tussen moeder en kind reeds 

gedurende swangerskap begin. Daar kan dus gese word dat daar 

voorgeboorte al sprake van 'n ouer-kindverhouding is. Omdat die 

ongebore baba deel van die moeder is en van.haar afhanklik is vir 

voedsel, warmte en beskerming, -1eef die moeder noodwendig in 'n 

hegte verhouding met horn saam en is sy bewus van sy fisiologiese 

vordering, groei en bewegings. 

Begunstiging kan reeds as gevolg van faktore wat voor geboorte aan

wesig is, ontstaan. Indien die swangerskap welkom is, die eko

nomiese omstandighede gunstig is en die moeder goeie gesondheid 

tydens swangerskap geniet, mag dit meehelp dat die moeder 'n hegte 

verhouding met die baba ontwikkel. Die moontlikheid bestaan dat die 

baba begunstig sal word. 

In teenstelling hiermee is die moontlikheid skraal dat 'n moeder 'n 

hegte verhouding met die baba sal he indien haar swangerskap onbe

plan of onwelkom is, wanneer die moeder te jonk of te oud vir 

swangerskap is of waar sy nie goeie gesondheid tydens swangerskap 

geniet nie. Ongunstige ekonomiese omstandighede en negatiewe hou

dings wat die vader of grootouers jeens die ongebore baba koester, 

mag ook die moeder se verhouding met die baba negatief beinvloed. 

Die moontlikheid is sterk dat hierdie baba later nie begunstig sal 

word nie. 

2 . 4 . 2 GEBOORTE TOT EEN JAAR 

Die pasgebore baba is totaal hulpbehoewend en afhanklik van die moe

der. Die baba slaap die meeste van die tyd en aangesien hy nie kan 

praat nie, huil hy as hy 'n behoefte aan voedsel, warmte en liefde 

het. Algaande toon die baba emosies en ontwikkel hy toegeneentheid. 

Nie net leer die ouer die baba ken nie, maar ondersoeke toon dat die 

baba baie vroeg reeds ook die ouer(s) leer ken. De Casper en Fifer 

(1980:1174-1176) bevestig dat die baba in die eerste weke reeds die 
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moeder se stem ken en verkies. Mizukami, Kobayashi, Ishii en Iwata 

(1990:257-271) het in hul ondersoek bevind dat babas 'n daling in 

liggaamstemperatuur toon ( 'n teken van spanning) wanneer die moeder 

die vertrek verlaat en 'n vreemdeling binnekom. Lamb (1981: 459-488) 

se bevinding was dat babas van sewe tot agt maande hul ouers uitken 
en verkies bo vreemdelinge, terwyl Dickstein en Park {1988: 506-511) 

daarop wys dat babas van tien maande beslis hul moeders ken en dat 

die moeders se optrede in onbekende situasies bepalend is vir die 

reaksie van die baba. Met reg kan gese word dat daar alreeds vroeg 

van 'n kenverhouding tussen ouer en kind sprake is. 

In die literatuur word die vertrouensverhouding tussen ouer en baba 

baie beklemtoon, omdat dit die grondslag van 'n kind se emosionele 

wording, sy selfkonsep en psigo-sosiale ontwikkeling le. Volgens 

Erikson (1977:222) ontwikkel die baba vanaf geboorte tot een jaar 

'n basiese gevoel van vertroue of wantroue in sy omgewing. Genoeg

same versorging, liefde en aandag deur die ouer lei daartoe dat die 

baba sy ouer leer vertrou en 'n gevoel van veiligheid beleef. 

Hierdie vertroue word dan geleidelik ook na sy ander verhoudings 
oorgedra. 

Navorsing het getoon dat 'n goeie vertrouensverhouding tussen ouer 

en baba die grondslag vir die sosiale aanpassing van die kind tot 

en met skoolgaande ouderdom le (Easterbrooks en Lamb 1979:380-387; 

Waters, Wippman & Scroefe 1979:821-829; Paster 1981:323-335). Cohn 
(1990:152-162) het bevind dat 'n goeie vertrouensverhouding tussen 

ouer en baba daartoe lei dat minder gedragsprobleme later getoon 

word. La Freniere en Sroufe (1985:56-69) se ondersoek toon dat s6 

'n kleuter baie gewild by die portuurgroep is, terwyl dit nie die 

geval is met die kleuter wat 'n swak vertrouensverhouding as baba 

met die moeder gehad het nie. 

Aangesien 'n baba so geheel en al afhanklik van sy moeder is om in 

sy behoeftes te voorsien, moet sy in hierdie stadium noodwendig meer 

aandag aan die baba gee. Dit is die ander kinders wat deur hierdie 

aandag bedreig kan voel, wat dit as begunstiging mag beleef en be

sluit dat die ma liewer vir die baba is as wat sy vir hulle is. 

DIE PEUTERFASE 

Die peuterfase duur vanaf een tot drie jaar. Die peuter is minder 

afhanklik en hulpeloos as die baba, maar verg nog heelwat versorging 

van die ouers. Hy toon 'n besondere behoefte aan liefde, aandag, 

hulp, erkenning en persoonswarmte (Pretorius 1984: 70) en eis dikwels 
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onverdeelde aandag van die ouer op. Juis omdat die moeder so nou 

by die opvoeding van die peuter betrokke is, wil dit voorkom asof 

die peuter die moeder b6 die vader verkies (Munsinger 1975:11-16). 

Pierrehumbert, Iannotti, Cummings en Zahn-Waxler (1989:85-100) het 

in hul ondersoek bevind dat 'n goeie vertrouensverhouding tussen 
moeder en peuter nie net meehelp tot die kind se effektiewe sosiali

sering as peuter nie, maar ook later as kleuter. 

Die peuter begin om sekere emosies in sekere omstandighede te open

baar. Veral woedebuie/tantrums is prominent wanneer hy streng be

handel of teengegaan word. Die rede hiervoor is moontlik omdat die 

peuter toenemend onafhanklik en outonoom wil optree (Roos & Vlok 

1988 :36-37). Erikson beskou outonome optrede juis as die krisis wat 

tussen twee en drie j aar opgelos moet word. Wanneer die peuter din

ge op sy eie wil doen, verg dit baie begrip en steun van die ouer. 

Die ouer sal beslis sy verhouding met die peuter skaad indien hy nou 

outoritere gesag sou uitoefen. Dit lei daartoe dat die peuter te 
bang sal wees om outonoom op te tree en dat hy in homself sal 
twyfel. 

Met baie begrip en liefde van die ouer, sal die peuter geleidelik 

leer om tussen reg en verkeerd te onderskei en om horn by sosiale 

reels aan te pas (Hurlock 1990:10). 

Die peuter wat baie ouerliefde en aandag kry, sal veilig voel en 

vertroue in sy ouers ontwikkel. 'n Groot mate van ouerlike begrip 

sal veroorsaak dat die peuter se self standigheid en selfvertroue 
ontwikkel. 

Dit kan maklik gebeur dat 'n moeder meer sensitief is vir die peuter 

se behoeftes as vir die van die ander kind(ers) en horn begunstig, 

veral wanneer dit 'n maklike en vriendelike peuter is. 

Wanneer die ouer nooit ferm optree en die peuter teengaan nie, mag 

dit nadelig vir die peuter wees. Hy kan die idee kry dat alles vir 

horn toelaatbaar is. Aan die ander kant kan die ouer wat die peuter 

oorbeskerm en te veel kontroleer, se optrede veroorsaak dat die 

peuter gedwarsboom word in sy pogings om sy omgewing te verken. S6 

'n peuter sal baie frustrasie ervaar. 

2.4.4 DIE KLElITERFASE 

Die kleuterfase strek vanaf drie tot ses j aar. Die meeste kleuters 

woon vandag kleuterskole by en kan al redelik onafhanklik van die 
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moeder optree (Van der Westhuizen 1989:142-145). Ten spyte van 
hierdie onafhanklikheid, benodig die kleuter nog steeds die ouer se 

aanvaarding, liefde, belangstelling en begrip (Sturgess 1979:146). 

Jacobsen en Wille (1986:338-347) se ondersoek dui daarop dat 'n 

kleuter wat 'n hegte verhouding met sy moeder het, meer positiewe 

reaksie by lede van 'n onbekende portuurgroep ontvang as 'n kleuter 

wat 'n swak verhouding met sy moeder het. 'n Goeie vertrouensver
houding tussen moeder en kind is ook bepalend vir die ontwikkeling 

van die kleuter se selfkonsep (Schave & Schave 1989: 31) . Klon (Van 

der Westhuizen 1989:144) se navorsing toon 'n beduidende positiewe 
korrelasie tussen 'n kleuter se selfevaluering en die verhouding 
tussen horn en sy moeder. 

Indien daar 'n goeie vertrouensverhouding tussen ouer en kleuter be

staan, sal die kleuter veilig voel en entoesiasties wees om te leer. 
In hierdie stadium is die kind al redelik taalvaardig. Waar die 

peuter sy omgewing fisies leer ken het, is die kleuter in staat om 

dit verder met vrae te verken (Brooks 1981:22). Volgens Erikson 

(1977:229) ontwikkel die kleuter tussen die vierde en vyfde jaar 

inisiatief 6f skuldgevoelens. Wanneer die ouer die kind toelaat om 

binne redelike perke te verken, sal die kleuter se inisiatief ont

wikkel, terwyl hy skuldgevoelens en ongelukkigheid sal ontwikkel 

indien die ouers sy nuuskierigheid teengaan. Besondere begrip by 
die ouers is dus nou nodig. 

Juis omdat die kleuter so 'n groot behoefte het om te waag en te 

eksploreer, is die gesagsverhouding in hierdie stadium 'n delikate 
kwessie. Die kleuter behoort nie te veel beperk en gestraf te word 

nie, maar moet ook nie te min dissipline ontvang nie. Gesag en 'n 
vaste roetine tuis is noodsaaklik vir die kleuter, aangesien dit in 

sy behoefte aan veiligheid voorsien (Van Wyk 1984:98). 

Wanneer die kleuter meer aandag en liefde van sy ouer(s) ontvang as 

die ander broers/susters, sal dit nog nie skadelik vir horn wees nie. 
Dit sal daartoe lei dat hy veilig voel en graag sy omgewing wil leer 

ken. Op die wyse sal sy inisiatief baie ontwikkel. Wanneer die ge

sagsverhouding te kort skiet en grense nie vir horn afgebaken word 

nie, sal hy verward en onveilig voel. Indien die gesagsverhouding 

weer te streng is, kan die kleuter skuldgevoelens en spanning be
leef. 
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2 . 4 . 5 DIE LAERSKOOLFASE 

Die tydperk tussen die sesde en die twaalfde lewensj are staan bekend 

as die laerskooljare of middelkindjare. 

Wanneer die kind sy formele skoolloopbaan begin, vergroot sy erva

ringswereld aansienlik. Hy leer talle nuwe vaardighede op fisieke, 

kognitiewe en sosiale vlak. Die laerskoolkind kompeteer graag en 

erkenning van sy prestasies is vir horn baie belangrik. Hy het be

hoefte aan sy ouers se hulp en aanmoediging. 

Erikson (1968: 82) noem dat die krisis tussen arbeidsaamheid en min

derwaardigheid by die kind tussen ses en twaalf jaar voorkom. Die 
laerskoolkind wat die nodige ouerondersteuning geniet, sal graag nu

we uitdagings aandurf en dit onder die knie kry. Gevolglik sal s6 
'n kind 'n gevoel van selftrots ontwikkel wat hy sal voortdra tot 

in die volwasse lewe. Wanneer ouerondersteuning egter ontbreek, sal 
die kind angstig voel om nuwe take aan te pak, min inspanning in sy 

werk sit en swak presteer. Die kind met min belewing van sukses, 
kan 'n gevoel van minderwaardigheid ontwikkel. 

Coopersmith (Louw 1990:387-388) se studie beklemtoon dat die wyse 

waarop ouers hul laerskoolkind behandel, bepalend is vir sy selfag

ting. Cohn (1990:152-162) vind in sy ondersoek dat sesjarige seuns 

wat 'n goeie verhouding met hul moeders het, goed deur onderwysers, 
asook die portuurgroep aanvaar word, en min gedragsprobleme toon. 

Gedurende die laerskoolj are vorm die kind toenemend verhoudings met 

maats. Die portuurgroep word belangrik en die laerskoolkind toon 

behoefte om in die groep opgeneem en aanvaar te word. Tog bly die 

verhouding met sy ouers die belangrikste verhouding - en bied aan 
horn baie sekuriteit. Die laerskoolkind toon nog steeds 'n behoefte 

aan ouerlike gesag (Meyer 1984:116-120), terwyl opdragte van die 
ouers en reels wat hulle neerle, nog nie ernstig bevraagteken word 

nie. 

Begunstiging kan in hierdie fase ontstaan wanneer 'n kind homself 

op skool onderskei op een of ander gebied. Hierdie prestasie mag 

daartoe lei dat die kind meer aandag van onderwysers, maats en ouers 

ontvang as die broers/susters wat nie presteer nie. 

Uit die aard van sy prestasies is die ouer van die kind wat byvoor

beeld in sport uitblink, genoodsaak om meer tyd en geld aan hierdie 

kind af te staan en meer opofferings vir horn te maak as vir die an-
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der kinders. Die kind sal aangery moet word na byeenkomste en uit

gawes met sporttoerusting sal aangegaan moet word. 

Die ander kinders in die huis - veral wanneer die kinders van die

selfde geslag is en waar die ouderdomsverskil klein is - sal dit 
moeilik vind om hierdie oueroptrede te verstaan. Hulle mag bedreig 

en afgeskeep voel deur al die aandag wat die presteerder ontvang. 

Hulle mag behoefte he aan dieselfde oueraandag en ondersteuning as 

wat die broer/suster kry en dit beleef asof die ouer die kind wat 

presteer, begunstig. Gevolglik kan dit gebeur dat hierdie kinders 

min inspanning in die take wat hulle aanpak sit en swak presteer. 

Dieselfde mag gebeur wanneer die primere skoolkind homself onderskei 

deur akademiese, kulturele of leierskapsprestasies. 

2.4.6 DIE ADOLESSENTE FASE 

Die adolessente periode strek vanaf 12 - 19 jaar en begin met die 

aanvang van pubertei t. Gedurende hierdie j are ondergaan die adoles

sent baie veranderinge wat spanningsvol op horn en die res van die 

gesin mag inwerk. 

Met die aanvang van puberteit vind vinnige fisiese verandering 

plaas. Die adolessent toon vinnige groei in lengte en tel ook gewig 

op. Primere en sekondere geslagseienskappe ontwikkel. Dit mag ge

beur dat die adolessent probleme het om sy nuwe fisiese voorkoms te 

aanvaar. Wanneer die ouer die adolessent en sy voorkoms aanvaar, 

vergemaklik hy dit vir die adolessent om homself te aanvaar. 

Volgens Piaget (1968:61-64) ontwikkel die adolessent tussen 11-15 

jaar 'n nuwe fase van denke (formeel operasionele denke) en is hy 

nou in staat om abstrak te dink, krities te evalueer en om verge

lykings te tref. Gevolglik aanvaar hy dinge nie meer as vanself

sprekend nie, maar wil alles logies verklaar. Ook wil hy nie meer 

advies en leiding van volwassenes aanvaar nie, maar graag sy eie op

lossings vir probleme vind. Baldwin (1989:12) meen dan ook tereg 

dat die adolessent se ontwikkeling gedomineer word deur sy denke. 

Omdat die adolessent so besig is met sy eie denke, tree daar ook 'n 

morele verandering by horn in. Hy begin sy eie waardestelsel ontwik

kel. Eerlikheid en regverdigheid is vir horn baie belangrik. Hy is 

geneig om krities te wees teenoor mense wat van horn verskil. Ook 

protesteer hy teen reels en gesag. Hierdie onbuigsame houding ver 
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oorsaak dikwels konflik, nie net in die ouerhuis nie, maar ook in 

die adolessent self. 

Wat die emosionele betref, tree daar ook veranderinge by die adoles

sent in. Gallatin (1975:73) verwys na hierdie veranderinge as 'n 

"oproerigheid en onrustigheid". Janson (1993: 67-70) som die emosio

nele veranderinge onder drie hoofde op: 

- die adolessent ondervind redelik intense emosies; 

- die adolessent ondervind groot gemoedskommelinge; 

- die adolessent voel uiters onseker van homself en kan selfs ver

ward voel. 

Hurlock ( 1990: 251) verwys na die adolessent se "verhoogde emosiona

liteit" en noem dat dit dikwels tot krapperigheid in die gesin lei, 

aangesien die adolessent sy ouers dikwels beskuldig van byvoorbeeld 

begunstiging. 

Daar tree ook 'n sosiale verandering by die adolessent in. Paikoff 

en Brooks-Gunn (1991:47-66) noem dat die adolessent van die ouer 

weggroei en dat daar nou 'n emosionele afstand in die ouer-kindver

houding intree. Die aanvaarding en steun van die portuurgroep is 

vir die adolessent baie belangrik en daarom wend hy horn meer tot die 

groep. 

Al hierdie veranderinge lei tot onsekerheid en spanning by die ado

lessent en gevolglik tot 'n soeke na eie identi tei t. Die adolessent 

hunker om te weet wie hy is, watter rol hy moet vervul en wat sy 

doel in die lewe is (Van der Westhuizen 1989:26). Erikson 

(1977:234) beklemtoon dat die adolessente periode om die vestiging 

van 'n eie identiteit sentreer. Grobbelaar (1980:48-51) onderstreep 

die belangrikheid van 'n goeie ouer-kindverhouding deur vir Erikson 

aan te haal: "The adolescents most likely to develop identity dif

fusion are those who have had conflict-laden childhoods, where the 

earlier developmental phases were traumatic." Hy wys ook daarop dat 

aanmoediging en waardering van die ouer se kant af, die adolessent 

help om 'n eie identiteit te vorm, terwyl 'n belewing van ongebor

genheid dit bemoeilik. 

Buntman en Saris (1979:11), Hunter en Youniss (1982:806-811), asook 

St~inberg (1987:451-460) beklemtoon die belangrikheid van 'n goeie 

vertrouensverhouding tussen ouer en adolessent. Hulle wys daarop 
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dat die adolessent neg steeds behoefte het aan die geborgenheid, se
kuriteit en liefde van die ouer, al distansieer hy horn van die ouers 

in hierdie stadium. Navorsing deur Leigh en Peterson (1986:123) 
toon dat 'n verhouding tussen ouer en adolessent wat gekenmerk word 

deur lief de, aanvaarding, vertroue en kommunikasie, tot hoe selfag

ting by die adolessent lei. 'n Ondersoek deur Greenberg, Siegel en 

Leitch (1983 :373-386) wys daarop dat 'n goeie vertrouensverhouding 

met die ouers emosioneel belangriker vir die adolessent is as 'n 

goeie verhouding met die portuurgroep. 

Die ouer wat sy adolessente kind en sy behoeftes ken, staan in hier
die fase terug en bied aan die adolessent die geleentheid om self

standig te word en homself los te maak van die gesin. Kotze 
(1984:81) beklemtoon die waarde van kommunikasie waar die ouer ook 
na die adolesserit se menings en idees luister, terwyl Van Niekerk 

(1984:132-134) klem daarop le dat die ouer nie nou norme en waardes 

op die adolessent afdwing nie, maar dit vir horn voorleef. 

Vir die adolessent is die wyse van gesagsuitoefening baie belangrik 
en hy sal die ouer se gesagstyl teenoor horn vergelyk met die van sy 

broers en susters. Amato (1990:613-620) noem dat die adolessent ge
samentlike besluitneming en minder ouerkontrole verkies, terwyl 

Meyer (1984:125) voel dat die adolessent behoefte het aan simpa

tieke, maar ferm ouergesag. Volgens horn veroorsaak outokratiese ge

sag in hierdie fase dat die adolessent opstandig raak. Permissiewe 
gesag lei weer daartoe dat die adolessent onseker voel en dit beleef 
asof die ouer nie vir horn omgee nie. 

Jonger broers/susters wat in die laerskool is en strenger deur die 
ouers beheer word, mag dit beleef asof die ouer die adolessent be

gunstig, omdat dieselfde reels nie vir horn geld nie. So sal 'n 

j onger kind dit nie verstaan dat hy deur die ouers aangespreek word 

oor onvriendelikheid of slordigheid nie, terwyl die ouer dit by die 
adolessent laat verbygaan. 

Dit mag ook gebeur dat die adolessent wat op een of ander gebied 

presteer, se broers/susters dit mag beleef as begunstiging, aange
sien hy meer aandag, tyd en ondersteuning van die ouers as hulle 
kry. 

Die adolessent is soms emosioneel verward en onseker van homself. 

Hy mag byvoorbeeld verkies om eerder alleen of by maats te wees as 

om.saam met die gesin te kuier. Later mag hy egter omswaai en die 
ouers beskuldig dat hulle die ander kind (ers) bo horn verkies. Emo-
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sioneel mag hy dit beleef asof hy uitgesluit word en die ouers horn 

nie verstaan of nie vir horn lief is nie. 

Indien die adolessent werklik bo sy broers/susters begunstig word, 

kan dit gebeur dat sy ouers horn emosioneel nie sal toelaat om weg 

te beweeg en selfstandig te word nie. Aangesien dit 'n behoefte van 

die adolessent is om te emansipeer, sal dit daartoe lei dat hy baie 
frustrasie ervaar as hy hierin gedwarsboom word. Die ouer mag ook 

die adolessent te veel kontroleer, wat daartoe kan lei dat hy 
onseker voel en di t beleef as of die ouers horn wantrou. Alhoewel die 

adolessent behoefte het aan vryheid, mag te min ouerlike gesag weer 
daartoe lei dat hy verwerp voel. 

2 • 5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die gesin gedefinieer en verskillende gesins

tipes is genoem en bespreek. Daar is uitgewys hoe die soort gesin die 
ouer-kindverhouding beinvloed en hoe begunstiging in verskillende ge

sinstipes kan voorkom. 

Die verhoudingstrukture tussen ouer en kind is bespreek. Daar is tot 
die gevolgtrekking gekom dat die ken-, vertrouens- en gesagsverhouding 
telkens versteur word wanneer begunstiging in 'n gesin plaasvind. 

Die verhoudingstrukture tydens die verskillende lewensfases van die 
kind, naamlik: 

- voorgeboorte 

geboorte tot een jaar 

- die peuterf ase 

- die kleuterfase 

- die laerskoolfase, asook 

- die adolessente fase 

is onder die loep geneem en die gevolgtrekking is gemaak dat waar be

gunstiging plaasvind, hierdie verhoudingstrukture nie na wense is nie. 
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Daar is gevind dat daar voorgeboorte al sprake is van 'n ouer-kindver

houding en dat die baba dalk later as gevolg van voorgeboortelike om

standighede begunstig kan word. 

In die fase vanaf geboorte tot een jaar leer die ouer en baba mekaar 

onderskeidelik ken. Die baba ontwikkel nou 'n basiese gevoel van ver

troue of wantroue in die ouer. Begunstiging van die baba mag maklik 

voorkom, maar dit sal nog nie skadelik vir die baba self wees nie. 

Dit mag egter wel skadelik wees vir die ouer se verhouding met die an

der kinders, veral as hierdie kinders nog jonk is en ook baie aandag 

van die ouer vereis. 

Tydens die peuterfase leer die peuter met ouerondersteuning om toene

mend onafhanklik en outonoom op te tree en om by sosiale reels aan te 

pas. Die peuter wat baie lief de en ondersteuning kry, se selfstandig

heid sal toeneem en sy selfvertroue sal ontwikkel. Dit is egter ska

delik vir die peuter as hy nooit teengegaan word nie of as hy te veel 

gekontroleer word. So 'n peuter kan frustrasie ervaar en mag homself 

terugtrek. 

Die kleuter verken sy wereld met vrae. wanneer die kleuter baie ouer

liefde en aandag ontvang, sal dit nie skadelik vir horn wees nie, maar 

slegs daartoe lei dat hy veilig sal voel en dat sy inisiatief sal ont

wikkel. Indien die ouer egter nou te min of te veel gesag toepas, kan 

die kleuter onveilig voel en skuldgevoelens ontwikkel. 

Tydens die laerskoolfase word baie nuwe vaardighede op skool aangeleer 

en wedywering kom dikwels voor. Ouerondersteuning, -lief de en -aandag 

sal lei tot arbeidsaamheid en trots by die laerskoolkind. Begunstig

ing mag voorkom deurdat 'n kind horn op sport- of akademiese terrein 

onderskei en daardeur baie aandag van die ouers kry. Die ouers sal 

genoodsaak wees om meer tyd en geld aan hierdie kind af te staan as 

aan die ander wat nie presteer nie. Dit kan veroorsaak dat die ander 

broers/susters bedreig en afgeskeep voel en dit beleef asof die pres

teerder b6 hulle verkies word. 

Die adolessent ondergaan baie veranderinge en is gevolglik emosioneel 

onseker en verward. Hy distansieer horn van sy huisgesin, maar het 

steeds behoefte aan die ouer se ondersteuning en liefde. Jonger 

broers en susters in die gesin mag die adolessent se nuwe vryhede ver

tolk asof die ouers horn begunstig. Die adolessent se emosionele onse

kerheid mag weer veroorsaak dat hy die ouer beskuldig dat hy voorkeur 

gee aan die ander kind (ers) . Wanneer die ouer die adolessent werklik 

begunstig deur horn emosioneel te wil vashou, sal dit lei tot groot 
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frustrasie by die adolessent. Te veel, asook te min ouerlike gesag 

mag nou baie skadelik vir die adolessent wees. 

In die hieropvolgende hoofstuk word die fenomeen "begunstiging" soos 

dit in die gesin sy verskyning maak, ondersoek. 



HOOFSTUK 3 

OUERLIKE BEGUNSTIGING VAN 'n KIND IN DIE GESIN 

3 • 1 INLEIDING 

Die verskynsel dat 'n kind in die gesin begunstig word, kan nie ontken 

word nie. Die bestaan van begunstiging in die gesin het 'n lang ge
skiedenis en kom voor in talle nie-wetenskaplike skrywes. Voorbeelde 

van begunstiging kan teruggevoer word na Ou Testamentiese verhale soos 
die van Jakob en Esau, asook van Josef en sy broers. 

Uiters min wetenskaplike data oor die verskynsel van begunstiging in 
die gesin is egter beskikbaar. Harris en Howard (1985:45-46) meld 
dat, hoewel Freud sowel as Adler uitsprake gelewer het oor die ver

skynsel dat een kind in die gesin b6 die ander verkies word, hul na

volgers versuim het om hierop in te gaan. Hulle noem ook dat hulle 

tot en met hul ondersoek, geen bewyse van enige psigologiese studie 
oor die begunstiging van 'n kind in die gesin, of oor enige soort be

gunstiging wat die kind mag raak, kon vind nie. 

In hierdie hoofstuk sal gepoog word om die fenomeen "ouerlike begun
stiging van 'n kind in die gesin" so duidelik as moontlik te omskryf. 

Daar sal gelet word op die drie verhoudingstrukture (die ken-, ver

trouens- en die gesagsverhouding) tussen die ouer en die kind wat be

gunstig word, asook op hierdie strukture tussen die ouer en die kind 
wat nie begunstig word nie. Aandag sal gegee word aan verskeie fak

tore wat daartoe aanleiding kan gee dat 'n sekere kind in die gesin 
deur die ouer(s) begunstig word. Laastens sal die gevolge van ouer

like begunstiging in die gesin bespreek word. 

3.2 OMSKRYWING VAN DIE KONSEP 0 BEGUNSTIGING 11 

Soos reeds genoem in paragraaf 1. 6 omskryf "Concise Oxford Dictionary 

of current English" (1982: 380) "favouritism/favoritism" as: "the un

fair favouring of one person at the expense of another", terwyl die 
"Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse taal" (1988: 1315) 

"voortrek" definieer as: "verkies bo; begunstig; voorkeur gee 
aan ... ", en 11 begunstig 11 (1988: 74) as: "gunstig wees vir; bevoordeel." 

Briggs (1970:150) meen dat geen ouer eenders kan voel oor elke kind 

nie; gevolglik word kinders verskillend behandel. Collins (1988: 13 0-

135) is van mening dat: "some form of favouritism is likely to be en
countered in all families." Volgens horn is dit 'n algemene verskynsel 
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dat 'n ouer 11 nader 11 aan een kind voel as aan 'n ander en dat die ouer 

hierdie gevoel nie beheer nie. 

Uiterste begunstiging van 'n kind in die gesin is gewoonlik gekoppel 

aan uiterste verwerping van 'n ander kind. Hierdie bose kringloop van 
begunstiging en verwerping word dikwels van geslag tot geslag oorge

dra. Ook gebeur dit dat 'n ouer in 'n gesin 'n sekere kind begunstig, 
terwyl die ander ouer hierdie kind verwerp (Bank 1987:77-84). 

Begunstiging in die gesin kan egter ook bloot die persepsie van 'n 
kind wees. Dikwels voel 'n kind afgeskeep omdat hy dink dat hy nie 

aan die verwagtinge van sy ouer voldoen nie. 

Uit bogenoemde blyk dit dat daar slegs sprake van begunstiging in 'n 

gesin kan wees indien daar meer as een kind in die gesin is. 

3.3 DIE VERHOUDING TUSSEN DIE OUER EN DIE KIND WAT BEGUNSTIG WORD 

Die ken-, sowel as die vertrouensverhouding tussen 'n ouer en die kind 

wat begunstig word, is buitengewoon heg. Die ouer is meer as bereid 

om in al die kind se behoeftes te voorsien in die vorm van liefde en 
aandag, goedkeuring, energie, tyd, asook geld. 

Siegel en Robertiello (1987:303) beskryf hierdie hegte verhouding as 

volg: "The favored one gets positive approval and rewards from the 
mother (parent) in return for unending loyalty, support, closeness 

with a mutual dependence tending toward emotional symbiosis." 

Klugman (1977:149) verwys na die kind wat die voorkeur van 'n ouer 

geniet as die " ... overowned child", terwyl Siegel en Robertiello 

(1987:301) die kind beskryf as 11 
••• the child who is chosen for parti

cular closeness and attachment and, whose very existence is over

determined. " 'n Verwerpte j ongman som die hegte verhouding tussen sy 
moeder en suster as volg op: "My mother's eyes would light up when 

she (sister) walked in the room. She was our family's Shirley Tem
ple." Hy beklemtoon ook dat sy suster min kon doen wat verkeerd was 

in sy moeder se oe (Siegel & Robertiello 1987:301). Dit blyk dus dat 
die begunstigde kind oorgenoeg aandag, ondersteuning, goedkeuring en 

waardering van die ouer ontvang. 

Die gevaar bestaan egter dat die ouer in so 'n hegte verhouding nie 
meer die kind se gevoelens en behoeftes begryp en daarin voorsien nie, 

maar.sy eie behoeftes voorop stel. Bank (1987:83-84) het 'n inten

siewe kliniese analise gedoen oor 'n vrou wat deur haar vader begun-
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stig is, maar deur haar moeder verwerp is. Aanvanklik beskryf sy haar 

verhouding met haar vader soos volg: 

"I always felt close to my father, very close. He was my best buddy. 

We used to play tennis and bike together. And we were both musical; 
he taught me all sorts of instruments ... He shared that (music) with 

me, that was my refuge, my hiding place. I felt loved and comforted 
by my father, and I suspect that I was closer to him than to anyone 

else in our family. " Later het haar vader haar egter emosioneel belas 
met sy probleme en nog later selfs fisies: "He did some sexually in

appropriate things with me. I didn't try to stop it until I was ol

der. How could I? He was my everything, and he actually believed I 
was actually him." 

Uit 'n ondersoek van Kiracofe en Kiracofe (1990:78-79) blyk dit dat 
'n buitengewone sterk gevoelsbinding tussen ouer en kind meestal tus

sen lede van die teenoorgestelde geslag voorkom - met die uitsondering 
van die oudste seun wat gewoonlik 'n besonder hegte verhouding met die 

vader het. Hulle vind ook dat begunstiging meer algemeen voorkom tus
sen vader en dogter as tussen moeder en seun. 

Henry (1987: 12) het in sy ondersoek bevind dat seuns oor die algemeen 

voel dat die vader meer geneig is tot begunstiging, terwyl dogters 

weer van opinie is dat moeders meer geneig is daartoe. 

Die gesagsverhouding tussen die ouer en die kind wat begunstig word, 

word gewoonlik verwaarloos. Meestal ontbreek dit aan die ouer se ferm 

optrede in hierdie verhouding. Dit lei daart~e dat die kind vry is 

om sy eie besluite te neem. Gesag word egter ook soms in die vorm van 
sosiale ingeperktheid toegepas (Covitz 1986:32). Dit behels dat die 

ouer die kind nie toelaat om horn in verhoudings te begeef nie, maar 
self besluit met wie die kind vriende mag wees en watter sosiale funk

sies die kind mag bywoon. Dit gebeur ook meestal dat die ouer die .. 
kind baie meer steun en help in sy aktiwiteite as wat normaalweg die 
geval sou wees. 

3. 4 DIE VERHOUDING TUSSEN DIE OUER EN DIE KIND WAT NIE BEGUNSTIG WORD NIE 

Wanneer 'n ouer 'n sekere kind b6 die ander verkies, gebeur dit dat 

die ander kind op 'n laer vlak geplaas word. Aangesien die ouer meer 

ingestel is op die begunstigde kind, lei dit daartoe dat die ander 

kind minder aandag, goedkeuring en lief de van die ouer ontvang. Hier

die kind word dan deur die ouer verwaarloos. Dit mag ook gebeur dat 

s6 'n kind heeltemal verwerp word. 
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Waar die kenverhouding tussen die ouer en die kind wat begunstig word 
besonder heg is, ly die verhouding tussen die ouer en die kind wat nie 

begunstig word nie, skade. Aangesien die ouer nie so betrokke by 
laasgenoemde kind is nie, ken hy nie die kind se behoeftes, vrese, 

doelstellings of moontlikhede na behore nie. Ook begryp die ouer 

geensins hierdie kind se andersheid nie en staan horn gevolglik ook nie 

by om sy moontlikhede te laat gedy nie. 

Ook die vertrouensverhouding tussen die ouer en die kind wat nie be
gunstig word nie, word gekenmerk deur afstand. Die ouer is minder be

trokke by hierdie kind, minder liefdevol teenoor en minder entoesias
ties oor horn, en minder sensitief vir sy emosionele toestand. By die 

kind ontbreek die nodige steun, aandag en erkenning deur die ouer. 

'n Verwerpte jongrnan som sy situasie in hul gesin soos volg op: "My 

sister was an only child" (Siegel & Robertiello 1987:301). 'n Ver
werpte dogter beskryf die verhouding tussen haarself en haar moeder: 
"She had no real involvement with me ... she did treat me horribly. 

She was violent towards me. Things were bizarre because she was much 
nicer to my sisters. She even pushed me down a flight of stairs. My 
sisters were on the 'inside' and I was on the 'outside' " (Bank 
1987:82). Bogenoemde aanhalings getuig daarvan dat uiterste begun

stiging van 'n kind deur 'n ouer gepaard mag gaan met uiterste ver
werping van 'n ander kind deur dieselfde ouer. 

Hierdie dogter wat deur Bank (1987:82) aangehaal is, getuig dat sy 

haar tot haar vader gewend het vir aandag en liefde, en aangesien hul

le beide verwerp gevoel het deur die moeder, het hulle aanklank by me-
( 

kaar gevind: " ... they became a niche for one another." Gevolglik 
is hierdie dogter weer deur die vader begunstig. 

Dit kan egter ook gebeur dat die ouer wat 'n kind verwerp, self besef 

dat hy/sy 'n probleem het in die verhouding met die kind, en dit pro
beer hanteer deur die kind self aan die ander ouer te "oorhandig". 

'n Moeder wat besef het dat sy haar kind nie kon aanvaar of liefhe 
nie, vertel: "I couldn't love that baby. I literally turned him over 

to his father when he was big enough to walk, because I was afraid of 
what I would do with that child. And he became his father's shadow. 

He became his father's favorite" (Bank 1987:84). 

Waar die ken- en vertrouensverhouding tussen die ouer en nie-be

gunstigde kind gewoonlik verwaarloos word, word die gesagsverhouding 

weer .oordoen. Ou tori tere gesag word dikwels toegepas op die verwerpte 

kind (Van den Berg 1989:40). Dikwels tree die ouer ook inkonsekwent 
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op teenoor die kind en straf horn uitermatig vir 'n geringe oortre
ding, terwyl ernstiger oortredings weer ander tye oor die hoof gesien 

word. Johnson en Szurek (Bank 1987:86) het bevind dat die kind wat 
deur een ouer verwerp, maar deur die ander ouer begunstig word, 

dikwels nie deur laasgenoemde ouer gedissiplineer word nie. 

3.5 FAKTORE WAT TOT BEGVNSTIGING VAN 'n KIND MAG LEI 

3.5.1 

3.5.2 

Verskeie faktore mag aanleiding gee tot die begunstiging van 'n sekere 
kind in die gesin. Daar is ook faktore wat meehelp tot 'n kind se 

persepsie van begunstiging in die gesin. 

PROJEKTIEWE IDENTIFIKASIE DEUR DIE OUER 

Bank (1987:78) is van mening dat die rede waarom 'n ouer voorkeur 

gee aan 'n sekere kind in die gesin slegs verstaan kan word deur die 

psigo-analitiese konsep "projektiewe identifikasie". Hy verklaar 

dit as volg: "One can have violent or fearful emotional reactions 

(or loving, tender reactions) toward those others who most remind 
one of upsetting aspects of oneself. When an infant begins kicking 

in the womb, for example, the parent may project such disparaging 

attributes as aggressiveness, nastiness, or anxiety. No two pa
rents' projections about an infant's behavior are the same because 
no two parents' histories are the same. Understanding favoritism 

... requires knowing how the parents interpret the child's existence 
through their own experiences .... the ways in which parents attri

bute motives of good and bad to children are not consciously thought 
out. The parents are likely to compulsively repeat unresolved con

flicts from their own childhoods both in the ways they perceive and 
the ways they act towards their different children. Children remind 

us not only of ourselves, but of other people: an abusive spouse, 

a cherished aunt, a sibling with whom one had been entangled. Chil

dren easily come to symbolize the meanings, hopes, and wounds which 

come with life's relationships." 

Uit bogenoemde kan die afleiding gemaak word dat 'n ouer 'n sekere 

kind in die gesin mag begunstig, bloot omdat die kind die ouer om 
een of ander rede byvoorbeeld aan 'n geliefde persoon mag herinner. 

PERSOONLIKE BEHOEFTES EN VERWAGTINGE VAN DIE OUER(S) 

Harris en Howard (1985: 55) is van mening dat begunstiging veroorsaak 

word deur ouers se persoonlike behoeftes. Hulle staaf hierdie sien

ing met die feit dat hulle in hul navorsing bevind het dat daar by 
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ouers, wat duidelik voorkeur gee aan een kind in die gesin, 'n hoe 
voorkoms van huweliksonenigheid is. Die ouer wat sy liefde dus spe

sifiek op een kind in die gesin uitstort, doen dit as gevolg van 'n 
behoefte aan die liefde en toegeneentheid van die eggenoot. Hulle 
het ook bevind dat moeders wat hul skuldig maak aan begunstiging, 

geneig is om voorkeur te gee aan die jongste kind. Hierdie optrede 

kan teruggevoer word na die moeder se onbewuste begeerte om die "lee 
nes"-sindroom te versag. 

Bank (1987:77) het bevind dat ernstige huwelikskonflik daartoe lei 

dat 'n kind in die gesin deur 'n ouer begunstig word. De Witt 
(1979:36) is van mening dat 'n moeder 'n seun oorvertroetel as ge-

volg van 'n gebrek aan liefde, terwyl Stot (Barnard 1979:490) dit 
toeskryf aan die moeder se sterk emosionele afhanklikheid wat nie 

in die huwelik bevredig word nie. 

Harris en Howard (198S: SS) is ook van mening dat 'n ouer 'n kind mag 
begunstig as gevolg van die ouer se behoefte aan: 

- 'n atletiese kind (deur wie 'n ouer sy kinderjare se sportaktiwi

teite en/of drome daarna kan uitleef); 

- 'n intelligente kind; 

- 'n aantreklike kind; 

'n kind wat op een of ander gebied presteer (om die ouer se eie 
onbereikte ideale uit te leef) . 

Hierdie outeurs meen dat 'n kind wat in s6 'n behoefte van 'n ouer 

voorsien, beslis 'n beter kans het om deur die ouer begunstig te 

word as die ander kinders wat nie in die spesifieke behoefte van die 
ouer voorsien nie. 

'n Verdere drie behoeftes van ouers wat tot begunstiging kan lei, 
mag ook wees: 

- die behoefte aan 'n kind van 'n sekere geslag; 

- behoefte aan 'n kind met spesifieke persoonlikheidseienskappe; 

- behoefte aan iemand om die ouer se name of die f amilienaam voort 
te dra. 
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GUNSTIGE OMSTANDIGHEDE TYDENS SWANGERSKAP EN TYDENS DIE GEBOORTE VAN 

DIE KIND 

'n Goeie verhouding tussen die vader en die moeder, tussen die 

grootouers en die ouers, gunstige geldelike en huislike omstandighe

de, asook 'n swangerskap wat sonder komplikasies verloop, is alles 

faktore wat die ouer se houding ten opsigte van die nuweling posi
tief mag beinvloed. Net so kan gunstige omstandighede rondom die 

geboorteproses ook daartoe lei dat die moeder se belewing van een 
baba meer positief is as die van 'n antler baba waar omstandighede 

rondom die geboorte minder gunstig was. Hierdie belewing kan selfs 

voorgeboortelik daartoe bydra dat 'n sekere kind later deur 'n ouer 

begunstig word. 

3.5.4 EMOSIONELE TRAUMA IN EEN OF BEIDE OUERS SE KINDERJARE 

Hierdie faktor word deur Bank (1987:87) genoem as 'n rede wat mag 

bydra tot uiterste vorme van begunstiging in die gesin. Hy brei eg

ter nie uit oor wat hierdie emosionele trauma behels nie. Wel word 
daar later in sy ondersoek genoem dat uiterste begunstiging van 'n 

kind gewoonlik gepaard gaan met uiterste verwerping van 'n ander 

kind en dat hierdie bose kringloop dikwels oorgedra word van een ge

slag tot 'n antler. Die afleiding kan gemaak word dat hierdie emo
sionele trauma alles behels waaraan so 'n begunstigde 6f verwerpte 

kind onderwerp word en wat so 'n kind dus moet probeer om te ver
werk. 

3.5.5 GEBOORTE-ORDE 

Ouers gee aanvanklik baie aandag en lief de aan die eersgebore baba. 

Aangesien die ouers egter onervare is, raak hulle gou gespanne en 

is gevolglik strenger en meer krities teenoor die oudste kind as wat 

later die geval met die ander kinders is. Die tweede kind kry min

der aandag as die oudste, aangesien hy nooit 'n eksklusiewe verhou

ding met die ouers kon he soos die oudste kind nie. Die jongste 

kind kry oor die algemeen baie aandag en lief de van die ouers. Die 

ouers is nou meer ervare wat die opvoedingsproses betref en is meer 

ontspanne as vroeer (Leigh & Peterson 1986:42; Rathus 1988:155; 

Ambert 1992:54). 

-~ 

Hurlock (1990:124) is van mening dat die oudste kind meer spanning 

beleef as die antler kinders, aangesien hy baie meer verantwoordelik

hede as hulle moet dra. Gevolglik is eersgeborenes meer geneig tot 

j aloesie en onsekerheid. Die afleiding kan gemaak word dat die oud-



36 

ste kind dit maklik mag beleef dat daar voorkeur gegee word aan 'n 

ander kind in die gesin. 

Die middelste kind se funksie en rol binne die gesin word nie so 
duidelik omskryf soos die van die oudste of jongste kind nie. Ge
volglik kan 'n middelste kind dus maklik onseker, bedreig en jaloers 

voel - en dit beleef asof 'n ander kind b6 horn verkies word. 

Min, asook teenstrydige navorsing, bestaan oor die verband tussen 
begunstiging en geboorte-orde van kinders in die gesin. Harris en 

Howard (1985:45) het in hul ondersoek bevind dat daar by die jongste 

kind meestal die persepsie bestaan dat hy begunstig word. Neale 
(Kiracofe & Kiracofe 1990: 79) vind hierdie persepsie meestal by die 
oudste kind, Nardine en Zeidler (Kiracofe & Kiracofe 1990:79) vind 

di t in gel yke verhouding tus sen die geboorte-ordes, terwyl die Kira

cof es in hul navorsing uitwys dat dit meestal die persepsie van die 

tweede kind in groter gesinne is. 

3.5.6 GROOTTE EN SAMESTELLING VAN DIE GESIN 

Sonnekus (1976:100) wys daarop dat dit 'n besondere opvoedingstaak 

van die ouer verg wanneer daar net kinders van een geslag in die ge

sin is. Meyer (1984:118-120) beklemtoon die feit dat 'n klein ou
derdomsverskil tussen kinders in die gesin mag lei tot intense ja

loesie, veral waar daar net van een geslag sprake is. Volgens 
Hurlock (1990:124) is jaloesie en onderlinge geskille meer algemeen 

in klein gesinne met twee en drie kinders as in groter gesinne. 

Siegel en Robertiello (1987:55) wys daarop dat die persepsie van 

ouerlike begunstiging meer voorkom waar daar drie kinders in die 

gesin is as waar daar twee, of vier en meer is. Hulle voer aan dat 

daar in laasgenoemde gesinne 'n ouer, 6f broer/suster wat as plaas

vervangende ouer kan optree, tot elke kind se beskikking is, terwyl 

dit nie die geval is wanneer daar drie kinders in die gesin is nie. 

Aangesien die deursnee gesin vandag uit minder kinders bestaan, wat 

ook nader aan mekaar gespasieer is as by vorige geslagte, kan afge

lei word dat hierdie faktor vandag aanleiding gee tot die persepsie 

dat 'n ander kind in die gesin begunstig word. 
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PERSEPSIE VAN REGVERDIGHEID 

Behalwe voedsel en veiligheid, het kinders ook behoefte aan hul 

ouers se lief de, aandag, goedkeuring, tyd, ruimte en fisiese aanra

king (Ihinger 1975:517). 

Bedford (1992:149) beklemtoon die feit dat hierdie verwagtinge van 

die kind nie noodwendig eweredig nie, maar wel regverdig deur die 

ouer verdeel moet word. "Fairness implies consistency with princi
ples, consistency between parents, and appropriateness to the needs 
of children. In practice, fairness is difficult to achieve. Matu

rational and temperamental differences between offsprings compli

cate rules of what is fair, thereby precluding a simple formula for 
parental fairness. Inequities in power and knowledge and differen

ces in ease of interaction are bound to elicit unequal parental res

ponses which some children are likely to perceive as 'unfair.' 

Further, the psychological requirements for parents to be fair are 
formidable. They must have a secure and stable self-image and 

healthy selfrespect ... (and) flexibility (to) do justice to the 
many situations they encounter. Some degree of parental violation 

of fairness norms, therefore, would seem to be inevitable from both 
the child's and parent's perspectives." 

Dit wil voorkom of regverdigheid 'n konsep is wat feitlik onmoontlik 

is om toe te pas in die gesin. Nie net word die toepassing van reg
verdigheidsreels bemoeilik deur die volwassenheids- en persoonlik

heidsverskille tussen die kinders in die gesin nie, maar ook deur 
die persoonlikheidsverskille tussen die ouers. Boonop vereis reg

verdige ouerlike optredes 'n bestendige selfbeeld, gesonde selfres
pek, asook plooibaarheid van die ouer. 

3.5.8 DIE TEENWOORDIGHEID VAN 'n GESTREMDE KIND IN DIE GESIN 

Mc Hale en Pawletko (1992: 68) het deur navorsing bevind dat daar uit 

die oogpunt van kinders in 'n gewone gesin en die van kinders in 'n 

gesin met 'n gestremde kind, geen noemenswaardige verskil voorkom 

wat begunstiging betref nie. Die moontlikheid kan egter bestaan dat 

'n gestremde kind "spesiaal" behandel word. 

3.6 GEVOLGE VAN OUERLIKE BEGUNSTIGING IN DIE GESIN 

Wanneer 'n kind in die gesin begunstig word, word nie net die verhou

dingstrukture tussen ouer en kind versteur nie, maar ook die onder

linge verhouding tussen die kinders. Sosialisering as funksie van die 
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gesin ly daaronder, die kinders se persoonlikheidsontwikkeling word 

geraak en hulle word verhinder om tot hul volle potensiaal te ontwik

kel. 

3.6.l DIE GEVOLGE VAN OUERLIKE BEGUNSTIGING VIR DIE KIND WAT BEGUNSTIG 

WORD 

3.6.1.l Belewinq 

Die kind wat begunstig word se belewing van sy posisie mag soms 

aangenaam wees, maar dit is nie net aangenaam nie. 'n Kind wat te 

veel liefde en aandag tuis ontvang, asook 'n kind wat onderwerp 

word aan permissiewe gesag, beleef onveiligheid. 

Meyer (1984: 120) noem dat die oorvertroetelde kind maklik minder

waardig, afhanklik, onseker en beangs is, en dat hy altyd op an

der aangewese is vir hulp en leiding. Die kind wat grootword met 

permissiewe gesag voel ook verward en onveilig en sal veral ty

dens adolessensie baie onsekerheid beleef. So 'n kind voel mak

lik verlore en eensaam, aangesien hy dit beleef asof sy ouers nie 

omgee nie en of hyself nie die moeite werd is nie (Van Wyk 

1983:87; Leigh & Peterson 1986:167). Te veel hulp en inperking 

lei ook tot onsekerheid en angs. Die kind beleef dit asof die 

ouer horn nie vertrou nie (Meyer 1984:118-120) en hy kry die bood

skap dat hy onbekwaam is om dinge te doen (Roos & Vlok 1988:49). 

Bank (1987:77-84) is van mening dat dit 'n gemengde seen is vir 

'n kind om begunstig te word. Hy motiveer sy siening deur te 

noem dat die kind wat begunstig word, nie net blootgestel word 

aan die liefde van 'n sekere ouer nie, maar ook aan die ouer se 

swakhede, asook aan die ander gesinslede se afkeer en jaloesie. 

'n Middeljarige vrou wat Bank in hierdie ondersoek na begun-

stiging in die gesin gebruik het, erken: "It saved me and it 

ruined my life." Nog 'n vrou wat jarelange psigoterapie onder

gaan het as gevolg van haar begunstigde posisie, verklaar: "If 

your parent is disturbed, maybe it's better to be rejected." 

Die kind wat begunstig word, mag konflik en skuldgevoelens er

vaar. Siegel en Robertiello (1987:303-307) noem dat die kind nie 

net skuldig mag voel teenoor die ouer wat hom/haar begunstig nie, 

rnaar ook teenoor die broer(s) en/of suster(s) oor sy/haar begun

stigde posisie. "The child-in-debtedness is not only to the 

mother. It is also toward the sibling who was overtly deprived 
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and humiliated. The favored child thus has an enormous debt to 
pay." 

Dit wil voorkom of die belewing van die kind se uitsonderingspo

sisie soms baie problematies vir horn mag wees. Siegel en Rober
tiello (1987:303-307) verwys na drie probleemgevalle waar jong

mense psigoterapeutiese hulp gesoek het weens die feit dat hulle 
as kinders uiters begunstig is. 

Die eerste geval is die van 'n baie aantreklike jongman met 'n 

pragtige persoonlikheid wat, as gevolg van skuldgevoelens, net 
nie rigting in sy lewe kon kry nie. Hy het skuldig gevoel omdat 

sy moeder horn b6 sy suster verkies het, en ook omdat hy horn nooit 
teen sy aanvallende suster verdedig het nie. Hy het ook skuldig 
gevoel oor sy uiterlike voorkoms en persoonlikheid. Die gevolg 

was dat hierdie jongman nie tot selfaktualisering kon kom nie, 
aangesien hy oortuig was dat hy straf verdien. 

Die tweede geval is die van 'n j ongmeisie wat verhoudingsprobleme 
met die teenoorgestelde geslag gehad het. Sy het gevoel dat sy 

haar moeder verraai indien sy emosioneel betrokke by iemand raak. 
Sy het ook gevoel dat sy haar suster iets skuld. Dit het daartoe 

gelei dat sy masochistiese verdedigingsmeganismes gebruik het om 

beide tevrede te stel deur ongetroud deur die lewe te gaan. 

Die derde geval is die van Jackie wat, as gevolg van haar suster 

se beskuldigings en emosionele onttrekking aan haar, s6 skuldig 
gevoel het dat sy haar suster se emosionele gyselaar geword het 

om haar "vriendskap" te behou. "Throughout their lives, Jackie's 

role was always one of appeasement, apology and a need to make up 

to her sister for being deprived" (Siegel & Robertiello 
1987:306). 

3.6.1.2 Persoonlikheidseienskappe en -ontwikkeling 

Munsinger (1975:348) wys daarop dat 'n kind wat grootword met 

voldoende ouerliefde en permissiewe gesag, eienskappe ontwikkel 

soos onafhanklikheid en vriendelikheid, terwyl die kind wat lief

de en outoritere gesag ontvang kreatief, "self-geldend" en so
siaal uitgaande ~s. 

In teenstelling met hierdie positiewe eienskappe, word 'n kind se 

gesonde persoonsontwikkeling geskaad wanneer daar 'n abnormaal 

sterk gevoelsbinding tussen 'n ouer en kind bestaan. So 'n kind 
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mag onseker en ongebonde voel en 'n gebrek aan die nodige self

vertroue toon. Enige uitdaging wat onafhanklikheid en selfstan

dige optrede vereis, sal emosionele spanning by so 'n kind mee

bring. Die kind toon gewoonlik 'n gebrekkige verantwoordelik

heidsgevoel en verkies dit om onvolwasse te bly (Sturgess 

1979: 191) . Ander persoonlikheideienskappe wat na vore kom is on

dankbaarheid, asook 'n gebrek aan selfdissipline en selfagting 

(Oberholzer 1957:110). 

Eienskappe wat ontwikkel as gevolg van permissiewe gesag toon 

ooreenkomste met die wat ontwikkel as gevolg van te veel liefde. 

Briggs (1970:167) wys op 'n gebrek aan verantwoordelikheid en 

selfdissipline. Hurlock (1990: 36) noem eienskappe soos onverant

woordelikheid, asook afhanklikheid en lastigheid, terwyl Maccoby 

(1980:393) verwys na onvolwassenheid en impulsiwiteit. 

Sosiale aanpassinq 

Begunstiging bemoeilik 'n kind se sosiale aanpassing. Steyn et 

al (1987: 119) noem dat die oor-gewaardeerde kind in sy verhouding 

teenoor ander dominerend, ongehoorsaam en nors is, omdat hy in 

alles sy sin wil he. Briggs (1970:167) meen so 'n kind is veel

eisend en neem ander nie in ag nie, aangesien hy wil he ander 

moet horn tevrede stel. Sonnekus (1976:99) wys daarop dat s6 'n 

kind meestal 'n alleenloper is. 

3.6.1.4 Skolastiese prestasie 

Nog 'n gevolg van begunstiging is swak skolastiese resultate. 

Rienstra (Barnard 1979:491) wys daarop dat 'n te sterk gevoels

binding tussen moeder en seun mag lei tot 'n passiewe minimum

presteerder op sport- sowel as skolastiese gebied, terwyl Barnard 

(1979: 491) noem dat s6 'n dogter meer belangstel in wat ander van 

haar persoonlike kwaliteite dink as wat werkprestasie vir haar 

belangrik is. 

3.6.1.5 Ander problem.e 

Sturgess (1979:191) meld dat oorvertroeteling kan lei tot slaap

probleme, nagmerries, enurese, huilerigheid en onvergenoegdheid, 

terwyl Covitz (1986:149) daarop wys dat inperking en oorbesker

ming mag lei tot toestande soos depressie en anorexia. 
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3.6.2 DIE GEVOLGE VAN OUERLIKE BEGUNSTIGING VIR DIE ANDER KIND(ERS) 

3.6.2.1 Belewinq 

Wanneer 'n ouer 'n sekere kind in die gesin bo die ander 
kind(ers) verkies, is laasgenoemde kind(ers) se belewinge van die 
gesinsituasie geensins aangenaam nie. Jersild (1969: 203) vergelyk 

die kind met "a warrior who is wounded even before he has a 
chance to fight." 

Adler, wat juis nie sy moeder se gunsteling was nie, het vroeg 
reeds (1932:144-145) gewaarsku teen die gevolge van begunstiging 

vir die ander kind(ers): "Almost every discouragement in child
hood springs from the feeling that someone else is preferred .... 
the other children feel the difference and resent it. It is not 

possible for a human being to bear without disgust and irritation 

the position of being put on a lower level than someone else." 

Cole en Hall (1970:394), asook Bernstein (1989:136) noem dat ver

werping, afsydigheid of afwysing van 'n kind deur die ouer, ver

oorsaak dat die kind verwaarloos, verwerp, verward en onveilig 
voel. 

Outoritere gesag lei tot 'n belewing van vrees, verbittering, 
woede, frustrasie en opstand (Hurlock 1990:124). Meyer (Landman 

1984:118-120) beklemtoon dat wrokgevoelens en minderwaardigheid 

by die kind voorkom wanneer die ouers horn met die begunstigde 
kind vergelyk of hulle nie dieselfde behandel nie. Inkonsekwente 

toepassing van dissipline deur die ouer mag ook aanleiding gee 
tot verdere onsekerheid en verwarring by die kind. 

3.6.2.2 Persoonlikheidseienskappe en -ontwikkelinq 

Die kind wat homself as gevolg van ervaringe in die huis as min

derwaardig of afgeskeep beleef, sal op grond van die gevoelens 
sekere aanpassingsmetodes ontwikkel en homself s6 beskerm (Stan

der & Ochse 1981:73-75). Baumrind se ondersoeke (Fogel & Melson 
1988 :313) toon dat 'n kind wat opgroei in 'n onvoldoende vertrou

ensverhouding met die ouers, asook met outoritere gesag, of rea
geer met aggressie of met skaamte en teruggetrokkenheid. Resul

tate uit East (1991: 425-444) se ondersoek toon spesifiek dat dog
ters wat te min ondersteuning en liefde tuis kry meestal reageer 

deur te onttrek, terwyl die meerderheid seuns met aggressiewe ge
drag reageer. 
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Die kind wat te min aandag en liefde van die ouer(s) ontvang, 
toon 'n gebrek aan selfvertroue. S6 'n kind voel nie net onseker 

van sy lewensomstandighede nie, maar ontwikkel 'n negatiewe self
beeld en 'n lae eiewaarde (Van den Berg 1989:44-45). Hierdie 
kind mag ernstige emosionele probleme ontwikkel en impulsief, 
aandagsoekerig, lastig, rusteloos en aktief raak (Blair 1968: 421; 

Conger 1975:260). 

Altus (1970:161-162) het bevind dat 'n kind wat afgeskeep word, 
meestal baie woede ervaar, geneig is tot depressie, asook tot 

identiteitsverwarring. 

Harris en Howard (1985:45-56) het bevind dat waar 'n kind in die 
gesin deur die ouer(s) begunstig word, die ander kinders dikwels 

aggressief is, geneig is tot onttrekking en depressie, asook tot 

identiteitsverwarring. Hulle wys daarop dat identiteitsverwar

ring meer intens is wanneer die kind boonop van dieselfde geslag 

is as die kind wat begunstig word. 

Sosiale aanpassing 

Bishop (1989:47-51), asook Fisher en Johnson (1990:31-48) se on

dersoek bewys dat 'n verwerpte kind probleme met sosiale aanpas
sing ervaar. Jersild (1969:203) is van mening dat die kind nie 

werklik emosioneel betrokke by ander mense kan raak nie. Conger 

(1975: 260) meen dat die verwerpte kind meestal nie populer is nie 
en dikwels probleme in verhoudinge met die teenoorgestelde geslag 
ondervind. 

3.6.2.4 Skolastiese prestasie 

Blair (1968:421), asook Conger (1975:260) noem dat die verwaar

loosde kind affektief sukkel om aan te pas op skool. Gevolglik 
sal s6 'n kind nie volgens sy vermoe presteer nie. 

3.6.2.5 Ander probleme 

Munsinger (1975:348) wys daarop dat 'n kind wat sender liefde en 

met outonome gesag grootword, meestal min respek vir gesag toon 

en maklik in misdadigers ontwikkel. 
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DIE GEVOLGE VAN OUERLIKE BEGUNSTIGING VIR DIE GESIN 

Wanneer 'n ouer 'n sekere kind b6 'n ander verkies, lei dit dikwels 

tot verdeling en rusie in die gesin. Dit gee aanleiding tot proble

matiese verhoudinge tussen die kinders (Mc Hale & Pawletko: 
1992: 68). Hulle wys daarop dat die kind wat verwaarloos of verwerp 

word, dikwels wraak neem op die ouer deur die gunstelingkind aan te 

val of af te knou. Hulle wys ook daarop dat so 'n hegte verhouding 

tussen 'n ouer en 'n kind nie net die onderlinge verhoudinge tussen 
die kinders ten slegte beinvloed nie, maar dat dit ook kan lei tot 

baie wrywing in die huweliksverhouding. Die ander ouer mag die ver
houding kritiseer - selfs bedreig voel daardeur en jaloers voel 
daarop. Die ouer wat 'n kind in die gesin begunstig, is gewoonlik 

nie in staat tot insig in 6f regstelling van hierdie situasie nie. 

3 • 7 SAMEVATTING 

"Favouritism/favoritism" word in hierdie hoofstuk omskryf as: "the un

fair favouring of one person at the expense of another" en "begunstig" 
as: "gunstig wees vir; bevoordeel." Begunstiging van 'n kind in die 
gesin blyk, volgens navorsing, 'n algemene verskynsel te wees. Dit 
kan ook bloot die persepsie van 'n kind wees. 

'n Aantal faktore wat tot begunstiging van 'n kind in die gesin kan 
lei, is bespreek. 

Begunstiging hou nie net voordele vir die begunstigde kind in nie. 
Dit het bepaalde negatiewe gevolge wat die kind se selfaktualisering 

kan strem. Begunstiging het veral vir die kind wat nie begunstig word 

nie, ernstige gevolge. Navorsing toon ook dat begunstiging die onder

linge verhouding tussen die kinders, asook die ouers se huweliksver

houding negatief kan beinvloed. 

In hoofstuk 4 word die navorsingsontwerp uiteengesit. 



HOOFSTUK 4 

EMPIRIESE NAVORSINGSONTWERP 

4. 1 INLEIDING 

Die verskillende aspekte wat in hoofstuk 2 en 3 bespreek is, dien as 

teoretiese raamwerk vir die empiriese studie van hierdie verhandeling. 

In hoofstuk 2 is die ouer-kindverhouding ondersoek. Die konsep 

"gesin" is omskryf en die verhoudingstrukture tussen ouer en kind is 

bespreek. Besondere aandag is gegee aan die verhoudingstrukture 

tydens die verskillende lewensfases van die kind, aangesien dit van 

kardinale belang vir die kind se totale ontwikkeling, maar spesifiek 

vir sy affektiewe en sosiale ontwikkeling is. 

In hoofstuk 3 is die fenomeen "ouerlike begunstiging van 'n kind in 

die gesin" omskryf. Daar is gelet op die drie verhoudingstrukture 

(die ken-, vertrouens- en die gesagsverhouding) tussen die ouer en die 

kind wat begunstig word, asook op hierdie strukture tussen die ouer 

en die kind wat nie begunstig word nie. Aandag is gegee aan verskeie 

faktore wat daartoe aanleiding kan gee dat 'n sekere kind in die gesin 

deur die ouer (s) begunstig word. Die gevolge van ouerlike begunstig

ing is laastens bespreek. 

Gesien teen die agtergrond van bogenoemde, word daar vervolgens oorge

gaan tot die bespreking van die navorsingsontwerp vir die empiriese 

studie. 

4.2 DIE EMPIRIESE STUDIE 

4.2.1 DIE DOEL VAN DIE EMPIRIESE STUDIE 

Die doel van die navorsing is om die leefwereld van die adolessent 

wat ouerlike begunstiging in die gesin beleef, te ondersoek. 

Die doel van die empiriese studie is meerledig van aard en sluit die 

volgende aspekte in: 

om dit wat uit die literatuur verkry is, te verifieer en te 

komplementeer of om dit te weerle; 
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- om dit wat uit die literatuurstudie oor die effek van ouerlike 

begunstiging na vore gekom het, te gebruik as raamwerk vir 'n 

selfontwerpte vraelys. 

DIE NAVORSINGSMETODE 

Die empiriese studie het ten doel om die effek van ouerlike begun

stiging op die leefwereld van die adolessent te ondersoek. 

Die idiografiese navorsingsmetode, wat poog om die individu in sy 

persoonlike lewensituasie te verstaan, bied die geleentheid om 'n 

intensiewe studie te maak van 'n individu wat nie verklaar word in 

die lig van statistiese ondersoeke en oorsaak-gevolg-wetmatighede 

nie (Oosthuizen, Mulder & Vaughan 1981:46). 

'n Loodsondersoek word eerstens gedoen om proefpersone vir die idio

grafiese studie te identifiseer. Die selfontwerpte vraelys word vir 

hierdie doel ingeskakel. 

SELEKTERING VAN PROEFPERSONE 

Honderd vrywilligers (50 seuns en 50 dogters) van wie albei ouers, 

hetsy biologies of stief, teenwoordig is in die gesin en wat ten 

minste een broer/suster het, is ewekansig uit 13- en 14-jarige 

leerlinge van 'n plattelandse Afrikaanse hoerskool geselekteer. 

Hierdie leerlinge het 'n selfontwerpte vraelys voltooi (sien Bylae 

A). Daarna is vier leerlinge as proefpersone geidentifiseer om 'n 

idiografiese ondersoek te doen. 

Een proefpersoon beleef dit dat hy self deur albei ouers begunstig 

word; een proefpersoon beleef dat 'n broer/suster deur albei ouers 

begunstig word; en twee proefpersone beleef dat hulleself deur een 

ouer begunstig word, terwyl 'n ander kind in die gesin deur die an

der ouer begunstig word. 

MEDIA WAT INGESKAKEL IS 

Die leefwereld van elk van die geselekteerde proefpersone gaan deur 

middel van die selfontwerpte vraelys, die Adolessente Selfkonsep

skaal (ASKS) van Vrey, selfsaamgestelde onvoltooide sinne, en teke

ninge verken word. 
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4.2.4.1 Die selfontwerpte vraelys 

Die verkenning van die adolessente se belewing van aspekte soos 

die vader-kindverhouding, moeder-kindverhouding, ouers se regver

digheid, relasies, ensovoorts, word deur middel van die selfont

werpte vraelys (sien Bylae A) gedoen. 

Die vraelys is aan die hand van die literatuurstudie ontwerp. 'n 

Beknopte uiteensetting van die vraelys word vervolgens aangebied: 

Itemnommer Dimensie 

1 - 12 Belewing van die vader-kindverhouding 

13 - 23 Belewing van die vader se regverdigheid 

24 - 27 Belewing van die vader 

28 - 39 Belewing van die moeder-kindverhouding 

40 - 50 Belewing van die moeder se regverdigheid 

51 - 54 Belewing van die moeder 

55 - 57 Belewing van die self 

58 - 60 Belewing van die portuur 

61 - 63 Belewing van die broer(s)/suster(s) 

64 - 66 Belewing van die ouers se huweliksverhouding 

4.2.4.2 Die Adolessente Selfkonsepskaal (ASKS) van Vrey 

Vrey (1974:95) definieer die selfkonsep as: "die konfigurasie 

van oortuigings van 'n persoon omtrent homself wat dinamies is en 

waarvan hy gewoonlik bewus is of bewus kan word." 

Bogenoemde vraelys is deur Vrey ontwerp om ses dimensies van die 

adolessent se belewing van die self te toets, naamlik: 

- fisieke self, of die self in verhouding tot die liggaamlike; 

- persoonlike self, of die self in sy psigiese verhoudinge; 

- gesinself, of die self in gesinsverhoudinge; 

- sosiale self, of die self in sosiale verhoudinge; 

- waardeself, of die self in verhouding tot sedelike waardes; en 

- selfkritiek. 

Die ASKS dui aan in watter mate die proefpersoon hom/haar met elk 

van hierdie dimensies identifiseer, dit aanvaar en hom/haar 

daarvolgens gedra. Geintegreerd dui hierdie ses dimensies die 

totale grootte of peil van die selfkonsep aan, naamlik 'n hoe, 

medium of 'n lae selfkonsep. 
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4.2.4.3 Die selfsaamqestelde onvoltooide sinne 

Sinsvoltooiing is 'n proj eksiemedium (Van Niekerk 1990: 49) . Sin

ne is s6 saamgestel om die adolessent se ingesteldheid teenoor 

sy/haar leefwereld, asook sy/haar belewing daarvan te verken. 

Probleemareas behoort hieruit duidelik te word (sien Bylae B) . 

4.2.4.4 Tekeninge 

Tekeninge dien as ekspressie- en proj eksiemedia (Van Niekerk 

1990:49). Deur die inskakeling van die menstekening, asook die 

gesin-in-aksietekening, kan die adolessent se belewing van hom

/haarself en van sy/haar gesin verder verken word. Probleem

areas behoort ook hieruit duidelik te word (sien Bylae C-F) . 

Vir die interpretasie van die menstekening is eerstens gebruik 

gemaak van Van Niekerk (1990) se wyse van interpretasie. Aange

sien hierdie studie die Sielkundig-Opvoedkundige kategoriee, 

naamlik betekenisgewing, belewing en betrokkenheid as raamwerk 

gebruik om die leefwereld van die mens te verken, is 'n gesprek 

met elk van die leerlinge gevoer ten einde by sy/haar betekenis

gewing, belewing en betrokkenheid uit te kom. Hierdie gesprek

voering dien verder die doel van verif iering van die formele in

terpretasie. 

4.2.5 DIE INTERPRETASIE VAN DIE DATA 

Die selfontwerpte vraelys is aan 100 ewekansig-geselekteerde leer

linge van 13 en 14 jaar gegee om te voltooi. Die leerlinge kies vir 

elk van die 66 stellings die antwoord op 'n vyfpunt-skaal wat die 

beste op hulle van toepassing is, naamlik: 

1 = nooit/uiters min 

2 = min 

3 = gemiddeld 

4 = baie 

5 = altyd/uiters baie 

Uit items 1-12 kan afgelei word of die vader-kindverhouding as bo

gemiddeld (positief), gemiddeld of ondergemiddeld (negatief) beleef 

word. Items 13 - 23 handel oor die vader se regverdige behandeling 

van die kinders. Hier word spesifiek gelet op items 13 en 22 wat 

differensiele behandeling van die kinders uitwys. Items 16 en 17, 
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asook 18 en 19 word vergelyk, aangesien hierdie items saam met items 

14, 15 en 20 die spesifieke kind wat begunstig word, uitwys. 

Uit items 28 - 39 kan afgelei word of die moeder-kindverhouding as 

bo-gemiddeld (positief), gemiddeld of ondergemiddeld (negatief) be

leef word. Items 40 - 50 handel oor die moeder se regverdige behan

deling van die kinders. Hier word spesifiek gelet op items 40 en 

49 wat differensiele behandeling van die kinders uitwys. Items 43 

en 44, asook 45 en 46 word vergelyk, aangesien hierdie items saam 

met items 41, 42 en 47 die spesifieke kind wat begunstig word, uit

wys. 

Nadat op hierdie items gelet is, het ses leerlinge laat blyk dat 

hulle dit beleef asof hul verhouding met een of albei ouers bo-ge

middeld (positief) is en dat hulleself deur een of albei ouers be

gunstig word. Een leer ling wat duidelik van mening was dat hy deur 

• albei ouers begunstig word, is as proefpersoon geidentifiseer. 

By 13 leerlinge was daar aanduidings dat hul verhouding met een of 

albei ouers nie na wense is nie en dat een of albei ouers 'n ander 

kind in die gesin begunstig. Een proefpersoon wat dit beleef dat 

albei ouers 'n ander kind in die gesin begunstig, is as proefpersoon 

geidentifiseer. 

Twee leerlinge het laat blyk dat hul verhouding met een ouer bo-ge

middeld (positief) is en dat die ouer hulle begunstig, terwyl albei 

leerlinge hul verhouding met die ander ouer negatief beleef en van 

mening is dat die ouer 'n ander kind in die gesin begunstig. Albei 

hierdie proefpersone is in die idiografiese ondersoek gebruik. 

Die leefwereld van die vier geidentifiseerde adolessente word deur 

middel van die media, soos uiteengesit in paragraaf 4. 2. 4 (sien bl. 

45) ondersoek. 

4.3 BEPERKINGE VAN DIE ONDERSOEK 

In die ontwerp van die vraelys is dit moontlik dat belangrike 

momente misgekyk is en dus nie in die vraelys figureer nie. 

Die getal proefpersone vir die idiografiese ondersoek is beperk en 

veralgemeningsmoontlikhede word hierdeur aan bande gele. 
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4. 4 SLOT 

'n Opsomming van die response van die 100 leerlinge wat die vraelys 

voltooi het, word in hoofstuk 5 weergegee. Inligting wat oor die vier 

proefpersone wat by die idiografiese studie betrek is, ingewin is, 

word ook in hoofstuk s weergegee. 



HOOFSTUK 5 

EMPIRIESE STUDIE 

5 . 1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die resultate van die loads- en idiografiese 

ondersoek weergegee. 

5.2 RESULTATE VAN DIE LOODSONDERSOEK 

Die resultate wat deur die 100 leerlinge behaal is, vertoon soos volg: 

- 79 leerlinge beleef hul verhouding met albei ouers as bo-gemiddeld 

(positief) . Hulle is verder van m~ning dat albei ouers die kinders 

regverdig behandel en dat geen begunstiging in die gesin voorkom 
nie; 

- ses leerlinge beoordeel hul verhouding met een of albei ouers as bo

gemiddeld (positief), terwyl hulle almal laat blyk dat een of albei 
ouers hulleself in die gesin begunstig; 

- 13 leerlinge gee twee of meer ondergemiddeld response ten opsigte 

van hul verhouding met hul ouers. Hulle is van mening dat een of 
albei ouers 'n antler kind in die gesin begunstig. Hul belewing is 

dus negatief; en 

- twee leerlinge beleef hul verhouding met een ouer as bo-gemiddeld • 
(positief) en noem dat hulle deurhierdie ouer begunstig word, ter

wyl hul verhouding met die antler ouer ondergemiddeld (negatief) is 
en die ouer 'n antler kind in die gesin begunstig. 

5.3 RESULTATE VAN DIE IDIOGRAFIESE ONDERSOEK 

Vier proefpersone is by die idiografiese ondersoek betrek: een per

soon wat dit beleef dat hyself in die gesin deur albei ouers begunstig 
word; een wat dit beleef dat 'n antler kind in die gesin deur albei 

ouers begunstig word; en twee proefpersone wat dit beleef dat hulle
self deur een ouer begunstig word, terwyl 'n ander kind deur die ander 
ouer begunstig word. Die proefpersone se resultate word volledig 

weergegee. Die tweede proefpersoon wat dit beleef dat syself deur een 

ouer begunstig word, terwyl 'n antler kind deur die antler ouer begun

stig word, se resultate sal opsommenderwys weergegee word. 
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In die teks sal na die verskillende proefpersone volgens die volgende 

fiktiewe name verwys word: 

Proefpersoon 1: Riaan 

Proefpersoon 2: Janie 

Proefpersoon 3: Frans 

Proefpersoon 4: Anne-Marie 

5. 3 .1 RESULTATE VAN DIE ADOLESSENT (RIAAN) WAT DIT BELEEF DAT HYSELF DEUR 

ALBEI OUERS BEGUNSTIG WORD 

5.3.1.1 Aqterqrondqeqewens 

Riaan is 'n aantreklike seun met 'n aangename, effens terugge

trokke persoonlikheid. Hy presteer akademies sowel as op sport

gebied. Hy tel onder die eerste tien akademiese presteerders in 

sy standerd. Hy speel rugby vir sy ouderdomsgroep se A-span en 

krieket vir die B-span. Hy is ook 'n goeie tennispeler. Sy moe

der het drie seuns waarvan hy die oudste is. Sy broers is 12 

jaar en 7 jaar onderskeidelik. Hy het 'n stiefpa wat in 'n win

kel werk. Sy moeder is 'n onderwyseres. Die seun bly in die 

hoerskoolkoshuis, aangesien sy ouers op 'n buurdorp woonagtig is. 

5.3.1.2 Response op die vraelys 

Die onderafdelings van die vraelys wat op Riaan van toepassing 

is, word weergegee: 

5.3.1.2.1 Belewing van die vader-kindverhouding (item 1 - 12) 

Die seun is van mening dat die vader-kindverhouding bo-gemid

deld (positief) is. Hy toon aan dat sy stiefvader besonder 

lief is vir horn, baie in horn belang stel en baie met horn ge

sels. Sy vader laat horn altyd toe om sy eie besluite te neem 

en kritiseer horn min. 

5.3.1.2.2 Belewing van die vader se regyerdigheid (item 13 - 23) 

Riaan dui aan dat sy vader 'n baie regverdige ouer is. Hy is 

egter van mening dat sy vader horn voortrek en ook liewer vir 

horn as vir sy broers is. Sy vader is nooit strenger met horn as 

met sy broers nie. 
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5.3.1.2.3 Belewing van die vader (item 24 - 27) 

Riaan beskou sy stiefpa dikwels as sy beste vriend en hy is be

sonder lief vir horn. Hy is van mening dat sy vader 'n uitson

derlik goeie ouer is. 

5.3.1.2.4 Belewing van die moeder-kindverhouding (item 28-38) 

Riaan beskou sy verhouding met sy moeder as besonder goed. Hy 

toon aan dat sy uiters lief is vir horn, altyd daar is vir horn 

en altyd belang stel in horn. Sy behandel horn altyd baie spe

siaal en ondersteun horn altyd. Sy kritiseer horn nooit. 

5.3.1.2.5 Belewing van die moeder se regverdigheid (item 39 - 49) 

Riaan beleef dit dat sy moeder nie 'n regverdige ouer is nie en 

ook dat sy nie al die kinders in die gesin ewe belangrik ag of 

dieselfde behandel nie. Hy voel dat sy moeder horn in die be

sonder begunstig en baie liewer vir horn as vir sy broers is. 

Hy is altyd sy ma se gunstelingkind. Hy erken dat hy altyd 

skuldig voel omdat sy moeder so lief vir horn is. Sy is nooit 

strenger het horn as met sy broers nie. 

5.3.1.2.6 Belewing van die moeder (item 50 - 54) 

Die seun beskou sy moeder as 'n uitsonderlik goeie ouer. Hy 

beskou haar altyd as sy beste vriendin en is besonder lief vir 

haar. Hy is egter van mening dat sy nie 'n baie gelukkige mens 

is nie. 

5.3.1.2.7 Belewing van die self (item 55 - 57) 

Die seun toon aan dat hy baie van homself hou. Hy presteer 

akademies sowel as op sportgebied baie goed. 

5.3.1.2.8 Belewing van die portuur (item 58 - 60) 

Hy hou altyd daarvan om by maats te wees en kom altyd goed met 

hulle oor die weg. 
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5.3.1.2.9 Belewing van die broers (item 61 - 63) 

Die seun beleef dit dat sy broer(s) uiters jaloers op horn is, 

terwyl hy min jaloers op hulle voel. Die kinders in die gesin 

baklei altyd. 

5.3.1.2.10 Belewing van die ouers se huweliksverhouding (item 64 - 66) 

Die seuns is van mening dat sy moeder en stiefvader baie goed 

oor die weg kom en baie lief vir mekaar is. Hulle baklei min. 

5.3.1.3 Die Adolessente Selfkonsepskaal CASKS) 

Die tellings wat die seun behaal het, vertoon soos volg:-

IDENTITEIT AANVAARDING GEDRAG TOTAAL 

FISIEKE SELF 4(6) 4 ( 6) 4 ( 6) 12(18) 

PERSOONLIKE 

SELF 2 ( 6) 4 ( 6) 3 ( 6) 9(18) 

GESINSELF 5(6) 3 ( 6) 5 ( 6) 13 ( 18) 

SOSIALE SELF 4 ( 6) 2 ( 6) 4 ( 6) 10(18) 

WAARDESELF 4 ( 6) 2 ( 6) 1(6) 7(18) 

TOTALE 19(30) 15 (30) 17(30) 51 (90) 

SELFKRITIEK 8 (10) 

Groottotaal = 59 (100) 

Let wel: Die getal in hakies dui op die totaal van die betrokke 

dimensie. 

Riaan se totale telling dui op 'n medium selfkonsep. Sy fisieke 

self en gesinself is goed, terwyl sy sosiale self, persoonlike 

self en waardeself gemiddeld is. 

Die kwalitatiewe ontleding van sy selfkonsep vertoon soos volg: 

5.3.1.3.1 Gesinself: 13(18) 

Identiteit: Riaan identifiseer baie goed met sy gesin. Hy 

voel dat hulle horn liefhet, vertrou, bystaan en belangrik ag. 

Hy beleef egter sy gesin as nie baie gelukkig nie. 
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Aanvaarding: Hy voel tevrede met sy gesin, alhoewel hy nie al

tyd trots op hulle is nie. Hy erken dat daar soms misverstande 

is en dat hy soms agterdogtig teenoor hulle voel. 

Gedrag: Sy gedrag teenoor sy gesin is baie geed. 

5.3.1.3.2 Fisieke self: 12(18) 

5.3.1.3.3 

Identiteit: Die seun identifiseer met sy fisieke self en be

skou homself as netjies, aantreklik en gesond. 

Aanvaarding: Hy aanvaar sy voorkoms, gewig en lengte en is te

vrede daarmee. Hy verlang wel meer aandag van die teenoorge

stelde geslag. 

Sosiale self: 10(18) 

Identiteit: Riaan stel belang in mense, maak maklik maats en 

is gewild by albei geslagte. Hy is egter nie altyd vriendelik 

nie, maar soms nukkerig en stuurs. 

Aanvaarding: Riaan behandel mense goed en is 'n populere seun. 

Hy is egter geneig om selfbewus, ongesellig en teruggetrokke in 

'n geselskap te wees. 

Gedrag: Hy maak maklik vriende en kom goed oor die weg met 

mense. Hy is positief ingestel teenoor mense en vergewe mak

lik. Hy is egter dikwels selfbewus .en ongemaklik in die gesel

skap van vreemdes. 

5.3.1.3.4 Persoonlike self: 9(18) 

Identiteit: Die seun dui aan dat hy maklik selfbeheer verloor, 

dikwels nukkerig is en maklik minderwaardig voel. Hy is egter 

van mening dat hy sy vriende se gelyke is. 

Aanvaarding: Hy is gaaf met mense. Hy kan probleme oplos en 

take voltooi, en verbreek nie maklik beginsels nie. Tog voel 

hy nie tevrede met sy persoon nie en begeer soms ander se ka

raktertrekke. 

Gedrag: Hy staan vas by sy oortuigings, kan besluite neem en 

presteer gewoonlik goed. Hy erken dat hy soms impulsief op

tree, dat hy homself nie altyd in situasies kan handhaaf nie en 
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dat hy berisping nie duld nie. 

5.3.1.3.5 Waardeself: 7(18) 

Identiteit: Riaan ken homself as 'n goeie mens wat lief is vir 

sy medemens, godsdienstig is, en wie se gedrag eerbaar en onbe

rispelik is. Hy is egter nie altyd eerlik nie en erken dat hy 

soms leuens sal vertel. 

Aanvaarding: Sy godsdiens beteken vir horn baie en hy offer op 

vir minder bevoorregtes. Soros vertel hy egter leuens, tree on

verantwoordelik op en verwaarloos deugde. Hy voel skuldig oor 

sy kerkbesoek. 

Gedrag: Hy verander sy gedrag as hy oortuig is dat dit ver

keerd is. Hy het egter nie die vrymoedigheid om ander sever

keerde gedrag te bestraf nie. Hy skaar horn eerder by die meer

derheid. Soros doen hy verkeerde dinge, gebruik twyfelagtige 

metodes om vooruit te kom en handhaaf nie altyd hoe waardes 

nie. 

5.3.1.3.6 Selfkritiek: 8(10) 

Die seun behaal 'n hoe telling wat daarop dui dat hy krities 

teenoor homself staan. Hy huiwer nie om te erken dat hy skul

dig is aan dinge waaraan die meeste mense in die samelewing 

skuldig is nie. 

5.3.1.4 Die onvoltooide sinne 

Wanneer elke sin in terme van die seun se verskillende relasies, 

asook sy betrokkenheid daarby, beoordeel word, word die volgende 

verkry: 
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5.3.1.4.1 Relasies 

GESIN PORTUUR SKOOL OBJEKTE/IDEES SELF ANDER 

sin 5 sin 13 sin 3 ( - ) sin l(+) sin 11(-) sin 15(-) 

sin 10 sin 8 ( +) sin 2 ( +) sin 19(-) 

sin 14(-) sin 4 ( - ) 

sin 6 ( - ) 

sin 7 

sin 9 ( - ) 

sin 12(+) 

sin 16 ( - ) 

sin 17 

sin 18(+) 

sin 2 0 ( - ) 

Oorwegend Oorwegend Oorwegend Oorwegend negatief Oorwegend Oorwegend 

neutraal neutraal neutraal neutraal negatief 

5.3.1.4.1.1 Gesin 

Riaan gee nie veel inligting aangaande sy gesin nie. Hy noem 

slegs sy ouers se onderskeie werkplekke en meld dat hy soms 

baie kwaad word vir sy broers. 

5.3.1.4.1.2 Portuur 

Dit blyk dat sy klasmaats positief sowel as negatief teenoor 

horn staan, aangesien hy klasleier is. 

5.3.1.4.1.3 Skool 

Hy beleef skool soms as vervelig en meld dat die onderwysers 

die kinders met werk en probleme help. 

5.3.1.4.1.4 Objekte/idees 

Hy voel gelukkig as hy sport beoefen. Hy hou van kos, en 

toon 'n begeerte om 'n sukses van sy lewe te maak en 'n ge

lukkige huisgesin te he. Dit pla horn egter dat 'n man aan sy 

vrou kan slaan en dat sekere mense nie Christene is nie. Hy 

is bang dat hy eendag nie die regte eggenoot of beroep sal he 

nie. 
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5.3.1.4.2 Betrokkenheid 

Riaan is meer kognitief as affektief betrokke by sy relasies. 

Die afleiding kan gemaak word dat hy 'n saaklike en nugter per

soon is. 

5 • 3 • 1 . 5 Tekeninqe 

Wanneer na Riaan se tekeninge gekyk word, kan die volgende aflei

dings gemaak word: 

5.3.1.5.1 Die menstekening 

Die seun teken die mens effens na bo op die tekenvel. Volgens 

Van Niekerk (1990:149) kan dit op 'n strewe na prestasie, maar 

ook op 'n onsekerheidsbelewing dui. 

Die grootte van die mensfiguur in vergelyking met die tekenvel, 

dui op 'n effens teruggetrokke en onseker persoon (Van Niekerk 

1990:150). 

Die mensfiguur se groot kop dui moontlik op aggressie of intel

lektuele aspirasies (Van Niekerk 1990:153). 

Die ken wat weggelaat is, kan op onbeslistheid en 'n gevoel van 

ontoereikendheid dui (Van Niekerk 1990:154). 

Die groot oe van die figuur is moontlik 'n aanduiding van ag

terdog, aggressie en vyandigheid (Van Niekerk 1990:154). 

Die wye, opwaartse lyn van die mond, kan op gedwonge vriende

likheid en 'n poging om goedkeuring te kry, dui (Van Niekerk 

1990: 154). 

Die mensfiguur sender ore wys daarop dat die tekenaar moontlik 

sensitief is en nie kritiek wil aanhoor nie (Van Niekerk 

1990:154). 

Die voete van die figuur wat in teenoorgestelde rigtings wys, 

dui moontlik 'n begeerte aan om uit 'n uiters onbevredigende 

situasie te ontsnap (Van Niekerk 1990:151). 
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5.3.1.5.2 Die gesinstekening (sien Bylae C) 

Wat in die tekening opval is dat Riaan die fokuspunt vorm. Al

bei ouers het iets in die hand wat opwaarts na horn wys - 'n po

sitiewe aanduiding na horn toe. Die gesinstekening dui daarop 
dat hy deur beide ouers begunstig word (Burns & Kaufman 

1972:36). 

5.3.1.6 Voorlopiqe afleidinqs 

Volgens die ASKS is Riaan se selfkonsep ten opsigte van sy gesin 

goed. 

Die vraelys toon die vader-kindverhouding as bo-gemiddeld (posi

tief) . Die seun is van mening dat sy stiefpa nie die kinders ewe 
belangrik ag of hulle dieselfde behandel nie. Sy vader is liewer 

vir horn as vir sy broers. 

Die vraelys toon ook die moeder-kindverhouding as bo-gemiddeld 
(positief) . Riaan beskou sy moeder se houding en optredes teen

oor haar kinders as onregverdig, aangesien sy hulle nie dieselfde 
behandel nie. Sy begunstig die proefpersoon opsigtelik - soveel 

s6 dat hy skuldig daaroor voel. 

Die response op die vraelys dui daarop dat die seun se broers al

tyd jaloers is op horn en dat hulle baie baklei. Die onvoltooide 

sinne toon dat hy dikwels kwaad vir hulle is. 

In die vraelys dui hy aan dat hy baie van homself hou. Die ASKS 
wys egter op 'n medium selfkonsep. Volgens die ASKS is sy fisie

ke selfkonsep goed en sy persoonlike selfkonsep gemiddeld. Riaan 
beskou homself as iemand wat dikwels nukkerig is, maklik selfbe
heer verloor en maklik minderwaardig voel. Hy begeer soms karak

tertrekke van antler. Sy gedrag toon dat hy impulsief, gevoelig 
en onseker is. 

Die ASKS toon sy waardeself as laag-gemiddeld. Die seun identi
fiseer met goeie waardes, maar aanvaar dit nie altyd so goed nie. 

Hy voel maklik skuldig en minderwaardig en sy gedrag toon dat hy 

soms gewetenloos is en verkeerde dinge doen as gevolg van 'n ge

brek aan selfvertroue. Daar is dus sprake van konflik en ambiva

lente gevoelens en gedrag. Die onvoltooide sinne wys ook op 

skuldgevoelens as gevolg van leuens wat hy aan sy ouers vertel. 
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Sy begeerte na sukses kom egter ook na vore, asook sy strewe na 

die goeie. 

Riaan se menstekening verraai dat hy onseker, teruggetrokke, ag

terdogtig, aggressief, en sensitief vir kritiek is. In 'n ge

sprek met die seun blyk dit dat bogenoemde wel kenmerkend van horn 

is. 

Volgens die vraelys blyk sy verhouding met die portuur goed te 

wees. Hy verkeer graag sosiaal en kom geed oor die weg met 

maats. Die ASKS toon sy sosiale selfkonsep as gemiddeld. Aange

sien hy dikwels selfbewus, ongesellig en teruggetrokke is, is sy 

aanvaarding van sy sosiale selfkonsep ondergemiddeld. 

Ten opsigte van sy relasie met die skool, is hy van mening dat 

skool soms vervelig is. Tog voel hy ook positief teenoor die on

derwysers en meen dat hulle die kinders help. 

5.3.2 RESULTATE VAN DIE ADOLESSENT (JANIE) WAT DIT BELEEF DAT 'n ANDER 

KIND IN DIE GESIN DEUR ALBEI OUERS BEGUNSTIG WORD 

5.3.2.1 Aqterqrondgeqewens 

5.3.2.2 

Janie is 'n aansienlik teruggetrokke dogter. Haar ouers is eie 

ouers wat albei werk. Haar moeder is gegradueerd. Haar vader is 

'n verkoopsman. Janie is die middelste van drie kinders. Haar 

broer is in st. 9 en haar suster in gr. ii. Sy kom geed oor die 

weg met haar broer en albei van hulle is oortuigde Christene. 

Response op die vraelys 

Die onderafdelings van die vraelys wat op Janie van toepassing 

is, word weergegee: 

5.3.2.2.1 Belewing van die vader-kindverhouding (item 1-12) 

Die verhouding is oor die algemeen ondergemiddeld (negatief) . 

Janie beleef dit dat haar vader baie lief vir haar is. Sy voel 

dat hy haar ondersteun, geld aan haar bestee en haar toelaat om 

haar eie besluite te neem. Sy dui 8 items egter as ondergemid

deld aan. Sy dink haar vader is min daar vir haar, stel min 

belang in haar, bring min tyd saam met haar deur, help haar min 

en behandel haar min spesiaal. Sy beleef dit dat haar vader 

uiters min met haar gesels, en haar uiters baie kritiseer. 
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5.3.2.2.2 Belewing van die vader se regverdigheid (item 13-23) 

Die dogter beleef haar vader as 'n regverdige ouer. Sy is eg

ter van mening dat dit min gebeur dat hy die kinders dieselfde 

behandel of ewe belangrik ag. Volgens haar verkies hy dikwels 

' n ander kind bo haar en trek die kind voor . Haar vader is ook 

strenger met haar as met die kind. 

5.3.2.2.3 Belewing van die vader (item 24-27) 

Janie beskou haar vader min as haar beste vriend, alhoewel sy 

baie lief vir horn is. Sy dink hy is 'n baie goeie ouer en 'n 

gemiddeld gelukkige mens. 

5.3.2.2.4 Belewing van die moeder-kindverhouding (item 28-39) 

Die dogter beskou hierdie verhouding as gemiddeld. Sy is van 

mening dat haar moeder wel beskikbaar is vir haar, haar onder

steun, belang stel in haar, tyd saam met haar deurbring, met 

haar gesels, haar toelaat om haar eie besluite te neem en haar 

help. Haar moeder kritiseer haar gemiddeld. 

5.3.2.2.5 Belewing van die moeder se regverdigheid (item 40-50) 

Janie beleef haar moeder as 'n regverdige ouer. Tog is sy van 

mening dat haar moeder die kinders in die gesin nie ewe belang

rik ag nie, aangesien sy 'n ander kind voortrek en liewer is 

vir die kind as vir die ander. Haar moeder is baie strenger 

met haar as met die kind. 

5.3.2.2.6 Belewinq van die moeder (item 51-54) 

Sy beskou haar moeder soms as haar beste vriendin. Sy is baie 

lief vir haar en is van mening dat sy 'n baie goeie ouer en 'n 

baie gelukkige mens is. 

5.3.2.2.7 Belewing van die self (item 55-57) 

Volgens haar presteer sy akademies ondergemiddeld en in sport 

gemiddeld. Sy hou altyd baie van haarself. 
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5.3.2.2.8 Belewing van die portuur (item 58-60) 

Sy hou baie daarvan om by maats te wees en kom altyd goed oor 

die weg met hulle. 

5.3.2.2.9 Belewing van die broer en suster (item 61-63) 

Sy ervaar dit dat 'n kind in die gesin baie jaloers op haar is, 

terwyl sy gemiddeld jaloers op die persoon is. Die kinders in 

die gesin baklei gemiddeld. 

5.3.2.2.10 Belewing van die ouers se huweliksverhouding (item 64-66) 

Die dogter dui aan dat haar ouers besonder lief vir mekaar is 

en baie goed oor die weg kom. Hulle baklei nooit nie. 

5.3.2.3 Die Adolessente Selfkonsepskaal (ASKS) 

Die tellings wat die dogter behaal het, vertoon soos volg: 

Identiteit Aanvaarding Gedrag Totaal 

Fisieke self 2 ( 6) 1 ( 6) 1 ( 6) 4 (18) 

Persoonlike self 1(6) 1 ( 6) 2 ( 6) 4 ( 18) 

Gesinself 1 ( 6) 3 ( 6) 1(6) 5(18) 

Sosiale self 3 ( 6) 4 ( 6) 4 ( 6) 11(18) 

Waardeself 2 ( 6) 4 ( 6) 2 ( 6) 8(18) 

Tota le 9 (3 0) 13 (30) 10 (30) 32 (90) 

Selfkritiek 7 (10) 

Groottotaal : 39(100) 

Janie se totale telling dui op 'n lae selfkonsep. Die fisieke 

self, persoonlike self en gesinself blyk problematies te wees. 

Die kwalitatiewe ontleding van haar selfkonsep vertoon soos volg: 

5.3.2.3.1 Fisieke self : 4(18) 

Identi tei t: Die dogter beskou haarself as onaantreklik. Sy is 

gewoonlik bewus van 'n gevoel van ongesteldheid of pyn. 
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Aanvaarding: Sy aanvaar nie die volgende aspekte van haar fi

sieke self nie: haar voorkoms, gewig, lengte, asook bepaalde 

liggaamsdele. Sy verlang meer aandag van die teenoorgestelde 

geslag. 

Gedrag: Die dogter se handelinge word gestrem deur traagheid, 

moegheid, onhandigheid en lompheid. Sy is senuagtig en geneig 

tot kommer. 

5. 3. 2. 3. 2 Persoonlike self 4 (18) 

Identiteit: Janie verloor maklik selfbeheer en is dikwels vir 

lang tye in 'n slegte bui. Sy kan nie 'n standpunt kalm en be

daard verdedig nie. Sy voel in baie opsigte minderwaardig 

teenoor ander, en altyd so in geselskap. 

Aanvaarding: Sy aanvaar die meeste aspekte van haar persoon

like self nie. Sy is ontevrede met haar persoon en begeer ge

reeld karaktertrekke van ander. Sy is angstig en onseker van 

haarself. Sy het geen deursettingsvermoe nie en beleef dikwels 

'n gevoel van wanhoop omdat sy haar beginsels verbreek. 

Gedrag: Haar gedrag toon dat sy nie 'n hoe selfagting het nie. 

Sy vind dit soms moeilik om haar in situasies te handhaaf. Sy 

is impulsief, besluiteloos en maklik beinvloedbaar. Sy pres

teer gewoonlik swak. 

5.3.2.3.3 Gesinself : 5(18) 

Identiteit: Die dogter beskou haar huisgesin as ongelukkig. 

Sy voel dat sy nie altyd op almal kan staatmaak nie. Hulle 

vertrou haar nie en gee aan haar geen erkenning nie. 

Aanvaarding: Sy ondervind heelwat misverstand met gesinslede. 

Sy is gevoelig oor wat hulle van haar se en dikwels ongelukkig 

oor die liefde wat onderling in die gesin bestaan. 

Gedrag: Janie toon haar verset teen haar ouers deur soms dis

lojaal te wees, hul wense te ignoreer en haar te onttrek van 

hulle. 
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5.3.2.3.4 Sosiale self 11(18) 

Identiteit: Janie erken dat sy soms onvriendelik en nors is, 

en nie baie gewild by die teenoorgestelde geslag is nie. Sy is 

egter gewild by haar vriendinne, stel baie belang in haar mede

mens en maak maklik vriende. 

Aanvaarding: Die dogter is nie tevrede met die belangstelling 

wat ander in haar toon nie. Sy is gewoonlik teruggetrokke en 
selfbewus in die geselskap van vreemde mense. Tog dink sy dat 

sy populer en gesellig is, en dat sy altyd hulpvaardig en hof

lik teenoor mense is. 

Gedrag: Sy is van mening dat sy maklik vriende maak en gewoon

lik goed met mense oor die weg kom. Sy sien antler se goeie 

eienskappe raak en vergewe mense maklik. Sy voel egter selfbe
wus in die geselskap van vreemdes en vind dit moeilik om 'n ge
sprek met hulle aan te knoop. 

5.3.2.3.5 Waardeself : 8(18) 

5.3.2.3.6 

Identiteit: Janie ken haarself as godsdienstig en is bereid om 

op te offer vir ander. Tog beskou sy haarself as 'n slegte 

mens wat haar dikwels swak gedra en soms oneerlik is. 

Aanvaarding: Godsdiens bied vir haar sekuriteit en troos. Sy 

voel tevrede met haar kerkbesoek, leef deugde uit en offer op 

vir minderbevoorregtes. Sy voel egter skuldig oor haar onver-

antwoordelike en oneerlike optredes. 

Gedrag: Die dogter spreek antler wat lelik praat aan en veran

der haar gedrag as sy oortuig is dat dit verkeerd is. Tog doen 
sy dinge waaroor sy later skaam is. Sy maak van twyfelagtige 
metodes gebruik om vooruit te kom. Ook voel sy ongelukkig om

dat sy nie aan hoe standaarde voldoen nie. 

Selfkritiek: 7(10) 

Janie behaal 'n hoe telling wat daarop dui dat sy redelik kri

ties teenoor haarself staan en haar eie tekortkominge erken. 
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5.3.2.4 Die onvoltooide sinne 

Wanneer elke sin in terme van die dogter se verskillende rela

sies, asook haar betrokkenheid daarby, beoordeel word, word die 

volgende verkry: 

5. 3. 2. 4 .1 Relasies 

Gesin Portuur Skool Objekte/idees Ander 

sin 5(+) sin 1(+) sin 3 ( +) sin 18 sin 12(+) 

sin 6 ( - ) sin 2 sin 8 ( +) sin 19(-) sin 15(-) 

sin 7 ( - ) sin 4 (+) sin 2 0 ( - ) 

sin 10(+) sin 9 (+) 

sin 11 (-) sin 13 ( +) 

sin 14 ( - ) sin 17(+) 

sin 16 ( - ) 

Oorwegend Oorwegend Oorwegend Oorwegend Oorwegend 

negatief positief positief negatief neutraal 

5.3.2.4.1.1 Gesin 

Die afleiding kan gemaak word dat Janie se verhouding met 

haar gesin oorwegend negatief is. Sy noem dat albei haar 

ouers liefdevol is. Tog meld sy dat niks haar so ontstel as 

wanneer haar vader in 'n slegte bui is nie. Dit blyk baie 

die geval te wees, want sy noem dat sy soms wonder hoekom hy 

so baie in slegte buie is. Sy erken dat sy skuldig voel as 

sy met haar moeder lelik was. Dit verraai dat haar verhou

ding met haar moeder nie na wense is nie. Dit ontstel haar 

ook as haar broer of suster gedurig in rusies betrokke is. 

5.3.2.4.1.2 Portuur 

Haar verhouding met die portuur blyk goed te wees. Sy heg 

baie betekenis aan haar maats. Sy erken dat sy op haar ge

lukkigste is wanneer sy saam met vriende is. Sy beleef dit 

dat die meeste meisies van haar hou en dat haar klasmaats en 

die meeste seuns goeie vriende met haar is. Moontlik wend sy 

haar tot haar portuur om s6 die onaangenaamheid van haar ge

sinsituasie te ontkom. 
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5.3.2.4.1.3 Skool 

Sy is van mening dat haar onderwysers oulik is. Sy beleef 

skool as baie lekker. 

5.3.2.4.1.4 Objekte/idees 

Sekere idees soos meisies wat vloek en die moontlikheid dat 

sy 'n j aar moet herhaal, ontstel haar baie. Sy wil graag van 

die wereld 'n beter plek maak. 

5.3.2.4.2 Betrokkenheid 

Sy is meer affektief as kognitief betrokke by haar relasies. 

Sy blyk redelik emosioneel te wees. 

5 • 3 • 2 • 5 Tekeninqe 

Wanneer na Janie se tekeninge gekyk word, kan die volgende aflei
dings gemaak word: 

5.3.2.5.1 Die menstekeninq 

Die dogter teken die mensfiguur klein en relatief hoog op die 

vel papier sodat dit vertoon asof die figuur in die lug hang. 
Hieruit kan 'n gevoel van onsekerheid en 'n lae peil van ener

gie by haar afgelei word. 

Die mensfiguur wat baie klein is in vergelyking met die papier, 
kan dui op 'n persoon wat klein, ontoereikend, verworpe en min

derwaardig voel (Van Niekerk 1990:150). 

Dit is beduidend dat sy nie eerste die figuur van die eie ge

slag teken nie. Moontlik identifiseer sy nie goed met haar ge

slag nie. Dit mag ook dui op 'n sterk toegeneentheid tot of 

afhanklikheid van die teenoorgestelde geslag (Van Niekerk 

1990:148). Tog kan dit ook verband hou met die puberteitsfase 

en dat belangstelling in die teenoorgestelde geslag prominent 
is. 

Knope op die figuur kan dui op gevoelens van afhanklikheid, in

fantilitei ten ontoereikendheid (Van Niekerk 1990:153). Hol oe 

impliseer dat sy haar letterlik en figuurlik afsluit van die 
wereld. 
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Opvallend is dat albei die figure met die hande agter die rug 

staan. Dit kan 'n aanduiding wees van verhoudingsprobleme, 

ontwyking en skuldgevoelens (Van Niekerk 1990:156). 

Die mond wat deur 'n wye opwaartse lyn geteken is, dui moontlik 

op gedwonge vriendelikheid en 'n poging om goedkeuring te kry 

(Van Niekerk 1990:154). 

Die mensfigure vertoon strak en styf, waaruit afgelei kan word 

dat die tekenaar moontlik self gespanne, selfbewus en terugge

trokke is (Van Niekerk 1990:152). 

Die lang, dun nek dui moontlik op gevoelens van ontoereikend

heid, liggaamlike swakheid en aggressie (Van Niekerk 1990: 154) . 

5.3.2.5.2 Die gesinstekening (sien Bylae D) 

Janie teken nie net haar vader eerste nie, maar ook opvallend 

groter as die res van die gesin. Sy sonder horn verder uit deur 

horn hoer as die ander op die tekenvel te plaas. Hierdie supe

rieure plasing dui daarop dat haar vader vir haar baie belang

rik is en dat sy baie lief vir horn is (Burns & Kaufman 

1972: 116). 

Die jongste kind is tweede, en amper langs die vader geteken. 

Hieruit kan afgelei word dat die vader moontlik die jongste 

kind begunstig. 

Die moeder is derde, en veel kleiner as die vader geteken. Dit 

kan betekenisvol wees dat sy die moeder nie langs die vader te

ken nie, maar onder horn. Die afleiding kan gemaak word dat sy 

haar moeder minder belangrik as haar vader ag, en dat sy nie so 

lief vir haar as vir horn is nie (Burns & Kaufman 1972:216). 

Die moeder staan met haar hande agter haar rug, wat mag dui op 

verhoudingsprobleme en ontwyking. 

Die dogter het haarself regs van, en half onder die moeder ge

teken. Haar broer kom heel laaste en in die middel onder. 

Aangesien die jongste kind op 'n hoer vlak as die ander twee 

kinders geteken is, mag dit dui op onenigheid, konflik en span 
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ning tussen die jongste en die twee ouer kinders (Burns & Kauf

man 1972:122). 

Die gesinslede wat almal op verskillende vlakke geteken is, 

verraai dat daar kommunikasieprobleme, afstand en spanning tus

sen die gesinslede is (Burns & Kaufman 1972:216-222). 

5.3.2.6 Voorlopiqe afleidinqs 

Janie se belewing van haar gesinsituasie is onaangenaam. Die on

voltooide sinne toon dat sy oorwegend negatief teenoor haar gesin 

is. Volgens die ASKS is haar selfkonsep ten opsigte van haar ge

sin uiters laag. Sy identifiseer haar nie met haar gesin nie. 

Sy aanvaar hulle nie, aangesien sy dit beleef dat hulle haar nie 

liefhet, belangrik ag, aanvaar, vertrou, ondersteun of begryp 

nie. Hulle kritiseer haar. Sy toon haar verset deur te baklei, 

haar te onttrek, dislojaal te wees en haar ouers se wense te ig

noreer. Uit die gesinstekening blyk dit dat die vader en jongste 

kind na aan mekaar is en dat hulle ook 'n prominente plek in die 

gesin het. 

Volgens die vraelys beleef sy die vader-kindverhouding as onder

gemiddeld (negatief) . Haar vader toon weinig belangstelling in 

haar en kritiseer haar baie. Sy is van mening dat haar vader 'n 

ander kind voortrek, wat volgens die gesinstekening die jongste 

kind blyk te wees. In haar sinne meld sy dat haar vader gereeld 

in 'n slegte bui is en dat dit haar baie ontstel. Die 

gesinstekening wys dat die vaderfiguur vir haar baie prominent in 

die gesin is. 

Die betekenis wat sy aan die moeder-kindverhouding heg, is vol

gens die vraelys gemiddeld. Sy beskou haar moeder as regverdig, 

maar beleef dit dat haar moeder iemand anders voortrek. Die on

voltooide sinne toon dat sy nie gelukkig voel oor haar verhouding 

met haar moeder nie. Uit die gesinstekening kan afgelei word dat 

sy haar moeder minder belangrik as haar vader ag. 

Uit die gesinstekening blyk dit dat die jongste kind die vader se 

gunstelingkind is en dat die twee ouer kinders minder aandag van 

die ouers geniet. Die vraelys wys op jaloesie en rusie tussen 

die kinders. 

In die vraelys noem die dogter dat sy van haarself hou. Volgens 

die ASKS blyk haar f isieke selfkonsep sowel as haar persoonlike 
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selfkonsep egter ondergemiddeld te wees. Sy identifiseer nie met 

haar persoonlike self nie, voel minderwaardig, en is buierig en 

sonder selfbeheer. Sy aanvaar haarself nie en is ontevrede, be

angs en wanhopig. Haar gedrag toon 'n lae selfagting, en dat sy 

impulsief en onseker is. 

Haar waardeself is ook laag volgens die ASKS. Sy voel skuldig, 

ongelukkig en teleurgesteld in haarself. Die onvoltooide sinne 

dui aan dat sy emosioneel en gevoelig is. Die menstekening toon 

dat sy moontlik onseker, ontoereikend, verworpe en minderwaardig 

voel. Sy identifiseer nie goed met haar moeder nie, maar toon 'n 

sterk toegeneentheid tot en afhanklikheid van die teenoorgestelde 

geslag. Sy blyk afhanklik, ontwykend, gedwonge-vriendelik, ge-

spanne, selfbewus en passief te wees. 

probleme met kommunikasie. 

Sy ervaar ook moontlik 

Die vraelys dui aan dat sy graag sosiaal verkeer en baie goed met 

haar maats oor die weg kom. Volgens die ASKS is haar sosiale 

selfkonsep redelik goed. Sy erken dat sy dikwels onvriendelik, 

teruggetrokke, onseker en selfbewus is, en dat sy nie baie gewild 

by die teenoorgestelde geslag is nie. Tog dink sy dat sy goed 

met vriende oor die weg kom en dat sy gewild is. Haar sinne dui 

aan dat haar maats betekenis aan haar lewe gee. Sy voel dat hul

le haar aanvaar. 

Die onvoltooide sinne toon dat sy 'n positiewe betekenis aan 

skool en aan die onderwysers heg. 

RESULTATE VAN DIE ADOLESSENT (FRANS) WAT DIT BELEEF DAT HY SELF DEUR 

'n OUER BEGUNSTIG WORD, TERWYL 'n ANDER KIND DEUR DIE ANDER OUER BE

GUNSTIG WORD 

5.3.3.1 Agtergrondqeqewens 

Frans is 'n aantreklike en goedgemanierde seun wat 'n baie goeie 

indruk skep. Hy is die jongste kind ('n laatlammetjie) enhet 'n 

suster van 21 jaar en 'n broer van 23 jaar. Sy suster werk in 

Pretoria en sy broer help sy vader met die boerdery. Sy ouers is 

eie ouers. Sy moeder is 'n onderwyseres. Die seun pres teer aka

demies sowel as in sport. Hy het Wes-Transvaalkleure in tennis 

verwerf. Hy was in die hoerskoolkoshuis, maar aangesien daar 

aanpassingsprobleme was, bly hy nou weer by sy gesin op die 

plaas. 
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5.3.3.2 Response op die vraelys 

Die onderafdelings van die vraelys wat op Frans van toepassing 

is, word weergegee: 

5.3.3.2.1 Belewing van die vader-kindverhouding (item 1-12) 

Die verhouding tussen Frans en sy vader is oor die algemeen on

dergemiddeld (negatief) . Slegs vier van die items dui hy as 

gemiddeld aan: 

horn gemiddeld, 

deld. 

sy vader is gemiddeld lief vir horn, ondersteun 

bestee gemiddeld geld aan horn en help horn gemid-

Die res van die stellings beoordeel hy as ondergemiddeld. Hy 

beleef dit dat sy vader min beskikbaar is vir horn, min belang

stel in horn, min tyd saam met horn deurbring, min met horn ge

sels, horn min spesiaal behandel en horn min toelaat om sy eie 

besluite te neem. 

5.3.3.2.2 Belewinq van die vader se reqverdiqheid (item 13-23) 

Die seun beskou sy vader as 'n onregverdige ouer wat sy kinders 

nooit ewe belangrik ag nie en hul min dieselfde behandel. Hy 

is van mening dat sy vader 'n ander kind in die gesin bo horn 

(Frans) verkies, liewer is vir die kind en h6m voortrek. 

Die stelling waar hy moes aandui of sy vader strenger is met 

horn as met sy broer/suster, het hy geignoreer. Uit 'n gesprek 

blyk dit dat daar afstand tussen horn en die vader is en dat die 

vader glad nie die seun tug of dissiplineer nie, maar dit aan 

die moeder oorlaat om te doen. 

5.3.3.2.3 Belewing van die vader (item 24-27) 

Die seun beskou sy vader min as sy beste vriend. 

ning dat sy vader 'n baie gelukkige mens, maar 

ouer is. Hy is baie lief vir sy vader. 

~is~n~

'n gemiddelde 
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5.3.3.2.4 Belewing van die moeder-kindverhouding (item 28-29) 

Frans beleef sy verhouding met sy moeder duidelik as bo-gemid

deld (positief) . 

Hy is van mening dat sy baie lief vir horn is, baie in horn be

lang stel, baie tyd saam met horn deurbring, horn baie spesiaal 
behandel en horn baie ondersteun in die dinge wat hy doen. 

Hy merk drie items as uiters positief: sy moeder is altyd daar 

vir horn, bestee altyd baie geld aan horn en help horn altyd meer 
as ander kinders se ma's. Sy moeder kritiseer horn min. 

5.3.3.2.5 Belewing van die moeder se reqyerdigheid (item 40-50) 

Frans beskou sy moeder as 'n baie regverdige ouer wat haar kin
ders dieselfde behandel en hulle ewe belangrik ag. 

Tog is hy oortuig daarvan dat sy horn voortrek en liewer vir horn 

as vir sy broer en suster is. 

Volgens horn is hy haar gunstelingkind. Hy is verder van mening 

dat sy moeder strenger met horn as met die ouer kinders is. 

5.3.3.2.6 Belewing van die moeder (item 51-54) 

Frans beskou sy moeder as sy beste vriendin en hy is baie lief 
vir haar. Hy dink sy is 'n baie goeie ouer en 'n gemiddeld ge
lukkige mens. 

5.3.3.2.7 Belewing van die self (item 55-57) 

Volgens horn presteer hy akademies sowel as op sportgebied bo

gemiddeld. Hy hou van homself. 

5.3.3.2.8 Belewing van die portuur (item 58-60) 

Hy hou baie daarvan om by maats te wees en hy kom goed met hul

le oor die weg. 

5.3.3.2.9 Belewing van die broer en suster (item 61-63) 

By item 61 onderstreep hy die persoon, naamlik sy broer wat, 
volgens horn, besonder jaloers op horn is. Hy meld dat hyself 
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ook baie jaloers op sy broer/(suster) is. Die kinders in die 

gesin baklei volgens horn gemiddeld. 

5.3.3.2.10 Belewing van die ouers se huweliksverhouding (item 64-66) 

Frans is van mening dat sy ouers se huweliksverhouding gemid

deld is. 

5.3.3.3 Die Adolessente Selfkonsepskaal (ASKS) 

Die tellings wat die seun behaal het, vertoon soos volg: 

Identiteit Aanvaarding Ge drag Totaal 

Fisieke self 5(6) 6 ( 6) 5 ( 6) 17(18) 

Persoonlike self 4 ( 6) 4 ( 6) 5 ( 6) 13(18) 

Gesinself 4 ( 6) 4 ( 6) 4 ( 6) 12(18) 

Sosiale self 5 ( 6) 5 ( 6) 3 ( 6) 13(18) 

Waardeself 4 ( 6) 4 ( 6) 5(6) 13(18) 

Tota le 23 (30) 23 (30) 22 (30) 68 (90) 

Selfkritiek 8 ( 10) 

Groottotaal: 78(100) 

Frans se totale telling dui op 'n hoe selfkonsep. 

Die kwalitatiewe ontleding van sy selfkonsep vertoon soos volg: 

5.3.3.3.1 Fisieke self 17(18) 

Identiteit: Frans identifiseer homself as iemand wat gesond, 

aantreklik, netjies en sonder pyn is. 

Aanvaarding: Hy aanvaar sy voorkoms, gewig, lengte, liggaams -

dele en gesondheidstoestand. Hy is ook tevrede met die aandag 

wat hy van die teenoorgestelde geslag ontvang. 

Gedrag: Sy gedrag weerspieel sy hoe selfagting. Hy versorg 

homself fisies goed. Hy voel meestal vol lewenslus en sy han

delinge word nie gestrem deur lompheid, senuagtigheid of kommer 

nie. 
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5.3.3.3.2 Persoonlike self 13(18) 

Identiteit: Frans beskou homself as opgeruimd, kalm en be

daard. Hy dink hy is ander mense se gelyke en voel nooit min

derwaardig in geselskap nie. 

Aanvaarding: Hy is baie tevrede met sy persoon, die mate van 
vriendelikheid wat hy teenoor ander toon, asook met sy vermoe 

om probleme op te los en by sy beginsels te hou. 

Gedrag: Sy gedrag getuig van hoe selfagting. Hy kan homself 

in situasies handhaaf, tree nie impulsief op nie, sukkel nie om 

besluite te neem nie, staan vas by sy oortuigings, en is tevre

de met sy prestasies. 

5.3.3.3.3 =G=e=s=i=n=s~e=l=f=--..:._=1=2~(=1~8:...L..) 

5.3.3.3.4 

Identiteit: Die seun beleef dit dat hy lid van 'n gelukkige 

huisgesin is, wat horn vertrou en erken, en in si tuasies sal by
staan. 

Aanvaarding: Hy verstaan en vertrou sy gesin en is tevrede met 

sy liefde vir sy gesin. 

Gedrag: Hy is lojaal aan sy gesin en stel belang in hulle. Hy 
behandel sy ouers altyd goed en neem hul altyd in ag. 

Sosiale self : 13(18) 

Identiteit: Frans is altyd vriendelik en stel baie belang in 

mense. Hy is gewild by albei geslagte en maklik aanpasbaar. 

Gedrag: Hy maak maklik vriende en kom goed met mense oor die 
weg. Hy sien altyd ander se goeie eienskappe raak. 

5.3.3.3.5 Waardeself : 13(18) 

Identiteit: Frans identifiseer met sedelike en religieuse 

waardes. Sy gedrag is onbesproke en eerbaar. Hy beskou hom

self as 'n goeie mens wat vir sy medemens omgee. 

Aanvaarding: Hy is tevrede dat hy waardes uitleef. Sy gods

diens bied vir horn sekuriteit. Hy kom verantwoordelikhede na 

en offer op vir ander. 
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Gedrag: Die seun se goeie identifikasie met waardes lei tot 
gedragswyses wat daarmee ooreenstem. Hy doen selde dinge waar

oor hy later skaam is en oorweeg nooit twyfelagtige metodes om 
vooruit te kom nie. Hy besluit self wat reg is en bly daarby 

al staan hy ook alleen. Hy is bereid om sy gedrag te verander 
as hy oortuig word dat hy verkeerd is. Hy sal mense wat morele 

en religieuse wette oortree, bestraf. 

5.3.3.3.6 Selfkritiek : 8(10) 

Die seun behaal 'n hoe telling wat daarop dui dat hy eerlik en 

baie krities teenoor homself staan. 

5.3.3.4 Die onvoltooide sinne 

Wanneer elke sin in terme van die seun se verskillende relasies, 

asook sy betrokkenheid daarby, beoordeel word, word die volgende 
verkry: 

5.3.3.4.1 Relasies 

Gesin Portuur Objekte/idees Skool Ander 

sin 5 ( - ) sin 4 ( - ) sin 1(+) sin 2 ( - ) sin 6 ( - ) 

sin 10(+) sin 9 ( - ) sin 7 sin 3 ( - ) sin 19 ( - ) 

sin 14 sin 13(-) sin 11(+) sin 8 ( - ) 

sin 15(+) sin 17(-) sin 12(+) 
sin 16 ( - ) 

sin 18(+) 

sin 2 0 ( - ) 

Oorwegend Oorwegend Oorwegend Oorwegend Oorwegend 

positief negatief positief negatief negatief 

5.3.3.4.1.1 Gesin 

Die afleiding kan gemaak word dat Frans se relasie met sy ge

sin oorwegend positief is. Hy beleef sy verhouding met sy 

moeder as baie goed en noem dat sy horn baie goed verstaan en 

baie met horn praat. Hy en sy suster het ook 'n goeie ver

standhouding. 

Sy verhouding met sy vader sowel as met sy broer blyk nie na 

wense te wees nie. Dit pla horn dat sy vader baie min oor be

langrike dinge, soos die plaas en geldsake, met horn praat. 
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Hy en sy broer baklei. 

5.3.3.4.1.2 Portuur 

Sy houding teenoor sy portuur is negatief. Hy sien raak dat 

die meeste meisies maak of hulle baie volwasse is, terwyl 

hulle eintlik kinderagtig is. Hy merk op dat die meeste 

seuns hulself flous as hulle maak of sport alles is en op 

hierdie manier van akademiese dinge verge et. Hy vind di t nie 

snaaks as sy klasmaats ander boelie en seermaak nie. Hy 

noem ook dat sy vriende partykeer deurmekaar raak met seuns 

wat 'n slegte invloed op hulle het. 

Uit hierdie idees blyk dit dat die seun 'n fyn waarnemer is 

en dat hy goeie waardes het. Dit blyk ook dat hy meer volwas

se, asook verantwoordeliker as die meeste van sy portuur

groeplede is. Die afleiding kan gemaak word dat hy bewus is 

van hierdie "andersheid" en dat hy horn soms effens distan

sieer van die portuurgroep. 

5.3.3.4.1.3 Objekte/idees 

Frans staan in die meeste sinne in verhouding met idees. 

Hy voel nie skuldig oor dinge nie. Hy begeer om 'n sukses 

van sy lewe te maak en om 'n dokter te word. Hy erken da t hy 

op sy gelukkigste is wanneer hy geed doen in toetse en wan

neer hy tennis speel. Hy voel dat akademie eintlik belangri

ker as sport is. Uit hierdie sinne blyk dit dat die seun 

baie hardwerkend, konsensieus en ambisieus is. 

Hy staan egter ook negatief teenoor idees in sy sinne. Hy 

haat die idee van boelie. Dit ontstel horn as mense iets se 

en dit dan self nie doen nie. Dit pla horn om te weet wat in 

die land aangaan en hy is bang om dood te gaan op 'n pynlike 

wyse. Die afleiding kan uit hierdie sinne gemaak word dat 

die seun sterk waardes en besliste voor- en afkeure het. Hy 

blyk ook sensitief te wees. 
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5.3.3.4.1.4 Skool 

Die seun beleef sy verhouding met die skool as onaangenaam. 
Hy beleef die onderwysers as krities en negatief. Hy wens 
dat party onderwysers meer wil werk en minder wil raas. Hy 
is van mening dat min onderwysers horn verstaan. Hy voel dat 

sommige van hulle oor onnodige dinge raas en dat hy slegs ge

lukkig in die skool is ashy by 'n vriendelike onderwyser is. 

5.3.3.4.2 Betrokkenheid 

5.3.3.4.3 

Die seun is meer kognitief as emosioneel betrokke by sy rela

sies. Hy bekyk dinge baie krities en blyk 'n fyn waarnemer te 
wees. 

Selfkonsep en selfaktualiserinq 

Die seun se sinne toon dat hy hardwerkend is en gelukkig voel 

as hy goed doen in sy toetse. Daar is niks waaroor hy skuldig 
voel nie. Die afleiding kan gemaak word dat sy selfkonsep goed 

is. 

Sy selfaktualisering is na wense. Hy toon ambisie as hy noem 

dat hy graag 'n dokter wil word en 'n sukses van sy lewe wil 

maak. Hy leef homself uit in tennis. 

5.3.3.5 Tekeninqe 

Wanneer na Frans se tekeninge gekyk word, kan die volgende aflei
dings gemaak word: 

5.3.3.5.1 Die menstekeninq 

Die feit dat hy die mens groot teken, dui daarop dat hy toerei

kend voel en genoeg selfvertroue het om homself en situasies te 
hanteer (Van Niekerk 1990:150). 

Die mensfiguur gee nie 'n stywe of passiewe indruk nie. Hier

uit kan afgelei word dat die seun ook nie gespanne, selfbewus 

of passief is nie (Van Niekerk 1990:152). 

Die mensfiguur is baie presies en noukeurig geteken wat daarop 

dui dat hy perfeksionisties en dus baie gevoelig vir kritiek is 
(Van Niekerk 1990:152). 
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Die getekende persoon is heelwat ouer as hyself, wat mag dui op 

goeie identifikasie met die ouerlike beeld (Van Niekerk 

1990:148). Die feit dat hy 'n ouer persoon en spesifiek 'n 

dokter teken, (hy wil baie graag 'n dokter word) mag op dryf

krag en ambisie dui. 

5.3.3.5.2 Die gesinstekening (sien Bylae E) 

Frans het die tekenvel halveer, twee blokke bo (vir die ouers) 

en drie blokke onder (vir die kinders) getrek. Elke lid van 

die gesin is in 'n kompartement geplaas. Hierdie "kompartemen

talisering" dui volgens Burns en Kaufman (1972:121) op gebrek

kige interaksie en kommunikasie tussen die gesinslede. 

Hy het sy moeder sender huiwering eerste geteken. Hy wou sy 

vader tweede teken, maar kon nie sover kom om dit te doen nie. 

Hy het homself toe groat en duidelik onder sy moeder geteken. 

Hierna het hy sy vader geteken, gevolg deur 'n illustrasie van 

sy suster se werkplek. Laastens het hy sy broer geteken. 

Die volgorde waarin hy die gesinslede teken, is betekenisvol. 

Hieruit kan die afleiding gemaak word dat hy sy moeder bo sy 

vader verkies en 'n beter verhouding met haar as met horn het. 

Die seun het homself nader aan sy suster as aan sy broer gete

ken, wat daarop dui dat hy moontlik liewer vir haar as vir horn 

is. 

Die seun het homself tweede, en opvallend groot geteken. Hy 

blyk goeie selfvertroue te he. Die feit dat hy sy vader met sy 

hande agter die rug teken, .kan op gebrekkige kontak tussen va

der en seun dui. Dit word gestaaf deur die feit dat die seun 

probleme ervaa~ het om sy vader te teken. 

5.3.3.6 Voorlopige afleidinqs 

Volgens die onvoltooide sinne sowel as die ASKS voel Frans oorwe

gend positief teenoor sy gesin. 

Sy verhouding met sy vader is egter nie na wense nie. Die vrae

lys toon dit as ondergemiddeld. Die onvoltooide sinne dui af

stand en min kommunikasie tussen vader en seun aan. Die gesins

tekening wys op 'n gebrek aan kontak tussen vader en seun. Uit 

gesprek blyk dit dat die vader nie die seun tug nie, maar dit aan 

die moeder oorlaat om te doen. Die vraelys toon dat die vader 'n 
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ander kind begunstig. Volgens die gesinstekening blyk dit die 

oudste kind te wees. 

Die moeder-kindverhouding is volgens die vraelys en die onvol

tooide sinne bo-gemiddeld (positief) . Die seun is oortuig van sy 
moeder se lief de, belangstelling en ondersteuning. Hy erken dat 

sy horn voortrek en dat hy haar gunstelingkind is. Sy moeder 
oefen streng dissipline oor horn uit. Die onvoltooide sinne dui 

daarop dat sy horn baie geed verstaan en dat daar goeie kommunika
sie tussen hulle bestaan, terwyl die gesinstekening daarop wys 

dat hy voorkeur gee aan sy moeder en baie na aan haar is. 

Uit die onvoltooide sinne en die gesinstekening kan afgelei word 
dat hy 'n goeie verhouding met sy suster het en dat hy haar bo sy 

broer verkies. 

Die gesinstekening toon dat die twee broers nie 'n goeie verhou
ding het nie en dat die vader moontlik die broer begunstig. Die 

onvoltooide sinne dui op rusie tussen die broers, terwyl die 

vraelys toon dat hulle jaloers is op mekaar. 

Die seun se verhouding met homself is uiters goed. Volgens die 

ASKS is beide sy fisieke selfkonsep en persoonlike selfkonsep be

sonder geed. Die seun identifiseer goed met sedelike en reli
gieuse waardes en sy gedrag getuig ook daarvan. Uit die onvol
tooide sinne word ook sterk waardes afgelei. Die hoe telling wat 
hy vir selfkritiek by die ASKS verkry het, dui daarop dat hy eer

lik en krities is. Sy onvoltooide sinne dui op 'n kritiese, vol

wasse en verantwoordelike persoon. Sy sinne wys dat hy ook wat 

akademie en sport betref, goed oor homself voel. 

Uit die menstekening kan afgelei word dat hy toereikend en seker 

van homself voel. Die seun is gevoelig vir kritiek. Hy toon te

kens van dryfkrag en ambisie. 

Die gesinstekening dui op 'n persoon met genoeg selfvertroue en 

ondernemingsgees, en wat bevoeg is om te presteer. 

Wat sy verhouding met die portuur betref, dui hy op die vraelys 

aan dat hy geed met maats oor die weg kom en daarvan hou om so

siaal te verkeer. Volgens die ASKS is sy sosiale selfkonsep ook 
goed. 
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Uit die onvoltooide sinne staan hy egter negatief en krities 

teenoor van sy portuurgroeplede. Hy keur van hul optredes nie 

goed nie en sien raak dat van hulle nie is soos hulle voorgee om 

te wees nie. 

Die seun beleef skool negatief. Hy bekyk sy onderwysers krities 

en van hulle dra nie sy goedkeuring weg nie. 

OPSOMMING VAN DIE RESULTATE VAN DIE ADOLESSENT (ANNE-MARIE) WAT DIT 

BELEEF DAT SYSELF DEUR EEN OUER BEGUNSTIG WORD, TERWYL 'n ANDER KIND 

DEUR DIE ANDER OUER BEGUNSTIG WORD 

Anne-Marie se resultate sal net kortliks weergegee word, aangesien 

proefpersoon 3 (Frans) se bevindinge reeds volledig bespreek is. 

5.3.4.1 Response op die vraelys 

5.3.4.1.l Belewinq van die vader-kindverhouding (item 1-12) 

Die dogter se verhouding met haar vader is bo-gemiddeld (posi

tief). Haar vader is baie lief vir haar, daar vir haar, stel 

belang in haar en gesels met haar. Hy kritiseer haar min. 

5.3.4.1.2 Belewing van die vader se regverdigheid (item 13 - 23) 

Anne-Marie is van mening dat haar vader baie regverdig is en 

dat hy die kinders in die gesin dieselfde behandel. Sy beleef 

dit egter dat haar vader haar effens voortrek en liewer vir 

haar as vir die ander kinders is. 

5.3.4.1.3 Belewing van die vader (item 24-27) 

Sy beleef haar vader dikwels as haar beste vriend en is beson

der lief vir horn. Sy beskou horn as 'n uitsonderlik goeie vader 

en 'n baie gelukkige mens. 

5.3.4.1.4 Belewing van die moeder-kindverhouding (item 28-30) 

Anne-Marie dui die verhouding met haar moeder as ondergemiddeld 

(negatief) aan. 

5.3.4.1.5 Belewing van die moeder se regyerdigheid (item 40-50) 

Sy voel dat haar moeder nooit die kinders in die gesin ewe be

langrik ag of hulle dieselfde behandel nie. Sy is van mening 

dat haar moeder 'n ander kind voortrek en ook strenger met haar 

(Anne-Marie) as met die kind is. 
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5.3.4.1.6 Belewing van die moeder (item 51-54) 

Sy beskou haar moeder nooit as haar beste vriendin nie en is 

gemiddeld lief vir haar. Sy dink nie dat haar moeder 'n goeie 

ouer of 'n gelukkige mens is nie. 

5.3.4.1.7 Belewing van die self (item 55-57) 

Die dogter is gemiddeld wat akademie en sport betref. Sy hou 

ook gemiddeld van haarself. 

5.3.4.1.8 Belewing van die portuur (item 58-60) 

Anne-Marie is van mening dat sy altyd baie goed met haar maats 

oor die weg kom en altyd daarvan hou om by hulle te wees. 

5.3.4.1.9 Belewing van die broer en susters (item 61-63) 

Sy is van mening dat daar weinig jaloesie tussen die kinders 

bestaan en dat hulle gemiddeld baklei. 

5.3.4.1.10 Belewing van die ouers se huweliksverhouding 

Volgens haar is haar ouers se huweliksverhouding bo-gemiddeld 

(posi tief) . 

5.3.4.2 Die Adolessente Selfkonsepskaal CASKS) 

Die dogter se totale selfkonseptelling dui op 'n medium selfkon

filill.. 

Sy behaal 'n baie lae telling by gesinself. Sy identifiseer swak 

met haar gesin en aanvaar van haar gesinslede nie. Sy is onseker 

van haar gesin se liefde, aanvaarding en goedkeuring. 

Die ander aspekte van die selfkonsep is almal redelik goed. Haar · 

telling vir selfkritiek is ook goed. 

5.3.4.3 Die onvoltooide sinne 

Volgens die onvoltooide sinne is die dogter se verhouding met 

haar gesin ondergemiddeld (negatief) . Sy is baie lief vir haar 

vader en op haar gelukkigste wanneer sy saam met horn iets doen. 

Sy is egter baie krities ten opsigte van haar moeder. Sy is van 
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mening dat haar moeder haar nie verstaan 6f daarin belangstel om 

haar te probeer verstaan nie. Sy twyfel of haar moeder haar ver

trou. Haar houding tot idees is neutraal, terwyl haar verhouding 

met haar portuur en met die skool positief is. 

Volgens die onvoltooide sinne is die dogter oorwegend affektief 

betrokke by haar verhoudinge. 

5.3.4.4 Tekeninqe 

5.3.4.4.l Die menstekening 

Die mensfiguur wat groot, in die middel van die papier en in 

vooraansig geteken is, kan dui op aggressie, opstandigheid en 

agterdogtigheid (Van Niekerk 1990:150). 

Aanhoudende uitwissing en versterking van veral die hande, dui 

moontlik op angsgevoelens en neerslagtigheid (Van Niekerk 

1990:149). 

Daar is min differensiasie tussen die twee geslagte by die 

menstekening, terwyl manlike en vroulike eienskappe deurmekaar 

in die twee figure voorkom. Dit wil voorkom of sy moontlik 

identifikasieprobleme ervaar (Van Niekerk 1990:149). 

Neusgate by die mensf igure mag op aggressie dui (Van Niekerk 

1990: 154) . 

5.3.4.4.2 Die gesinstekening (sien Bylae F) 

5. 4 SLOT 

Die dogter het eers haar vader geteken, daarna die ander lede, 

en laastens het sy haarself langs haar pa geteken. Die volg

orde waarin sy die gesinslede teken, verraai dat sy baie lief 

vir haar vader is, maar nie 'n goeie verhouding met haar moeder 

het nie. 

In hierdie hoofstuk is die resultate van die empiriese ondersoek, as

ook voorlopige afleidings uit die ondersoek bespreek. In die hierop

volgende hoofstuk word die bevindinge, samevatting, asook aanbevelings 

aangebied. 



HOOFSTUK 6 

SAMEVATTING VAN BEVINDINGE, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

6. 1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word bevindinge vanuit die literatuurstudie, asook 

vanuit die empiriese navorsing gegee. Enkele leemtes word uitgelig 

en aanbevelings gegrond op die studie word gemaak. 

6.2 BEVINDINGE VANUIT DIE LITERATUURSTUDIE 

6.2.1 HOOFSTUK 2: DIE OUER-KINDVERHOUDING IN DIE GESIN 

- 'n Goeie ouer-kindverhouding word gekenmerk deur genoegsame be

grip, vertroue en gesag. 

- Demokratiese gesag is die ideale vorm van gesag en lei tot hoe 

selfagting by die kind. 

- Waar ouerlike begunstiging in die gesin voorkom, versteur dit nie 

net die ken-, vertrouens- en gesagsverhouding tussen die ouer en 

die begunstigde kind nie, maar ook die tussen die ouer en die 

kind(ers) wat nie begunstig word nie. 

- Waar ouerlike begunstiging in die gesin voorkom, word die ouer

kindverhouding gekenmerk deur meer vertroue en begrip, maar min

der gesag as die ideale ouer-kindverhouding. 

Die vertrouensverhouding tussen ouer en baba is baie belangrik, 

aangesien dit die grondslag le van die kind se emosionele wor

ding, sy selfkonsep en psigo-sosiale ontwikkeling. Genoegsame 

vertroue lei daartoe dat die baba 'n gevoel van veiligheid beleef 

en leer om die ouer, en gevolglik ander mense, te vertrou. 

- 'n Peuter toon 'n behoefte om toenemend onafhanklik en outonoom 

op te tree. Baie liefde, begrip en steun in hierdie fase lei tot 

selfvertroue en eksplorasie, terwyl min begrip en te veel ouer

like gesag tot frustrasie lei. 

- 'n Toereikende vertrouensverhouding tussen ouer en kleuter dra 

daartoe by dat die kleuter veilig voel en inisiatief ontwikkel. 

Toereikende gesag voorsien verder in die kleuter se veiligheids 
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behoefte, terwyl te min of te veel gesag tot onveiligheid en 

skuldgevoelens lei. 

- In die laerskoolf ase lei toereikende vertroue deur die ouer tot 

arbeidsaamheid en trots by die kind, terwyl te min vertroue tot 

angstigheid, minderwaardigheid, gebrekkige inspanning in werk en 

swak prestasie lei. 

- 'n Goeie vertrouensverhouding tussen ouer en adolessent is baie 

belangrik en bevorder nie net die adolessent se selfagting nie, 

maar help horn ook om sy eie identiteit te vorm. 'n Swak ver-

trouensverhouding lei tot 'n belewing van ongeborgenheid wat dit 

vir die adolessent bemoeilik om sy eie identiteit te vorm. 

- 'n Adolessent het behoefte aan simpatieke, ferm ouergesag. Te 

veel gesag lei tot opstandigheid en 'n belewing van agterdog by 

die adolessent, terwyl te min gesag daartoe lei dat die adoles

sent onseker voel en dit beleef dat sy ouer nie vir horn omgee 

nie. 

6.2.2 HOOFSTUK 3: OUERLIKE BEGUNSTIGING VAN 'n KIND IN DIE GESIN 

- Ui terste begunstiging van 'n kind deur 'n ouer gaan gewoonlik ge

paard met uiterste verwerping van 'n ander kind deur dieselfde 

ouer - en hierdie bose kringloop van begunstiging en verwerping 

word dikwels van geslag tot geslag oorgedra. 

Dit gebeur soms dat een ouer in die gesin 'n sekere kind begun

stig, terwyl die ander ouer hierdie kind verwerp. 

- Die ken- en vertrouensverhouding tussen die ouer en die begun

stigde kind is gewoonlik buitengewoon heg, terwyl die gesagsver

houding verwaarloos word. 

- 'n Buitengewoon sterk gevoelsbinding tussen ouer en kind kom 

meestal tussen lede van die teenoorgestelde geslag voor, met die 

uitsondering van die oudste seun wat gewoonlik 'n besonder hegte 

verhouding met die vader het. 

- Begunstiging kom meer algemeen tussen vader en dogter as tussen 

moeder en seun voor. 
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- Die ken-. en vertrouensverhouding tussen die ouer en die kind wat 

nie begunstig word nie, ly skade, terwyl die gesagsverhouding ge

woonlik oordoen word. 

- Faktore wat tot ouerlike begunstiging mag lei, is: projektiewe 

identifikasie deur die ouer(s); persoonlike behoeftes van die 

ouer(s); emosionele trauma in een of beide ouers se kinderjare; 

grootte en samestelling van die gesin; en die persepsie van reg

verdigheid. 

- Die begunstigde kind word blootgestel aan die ander gesinslede se 

afkeer en jaloesie. 

Die begunstigde kind voel dikwels nie net skuldig teenoor die 

ouer(s) wat hom/haar begunstig nie, maar ook teenoor die 

broer(s)/suster(s) as gevolg van sy/haar begunstigde posisie. 

- 'n Abnormaal sterk gevoelsbinding tussen ouer en kind lei tot af

hanklikheid, en 'n gebrek aan selfvertroue en verantwoordelikheid 

by die kind. Dit strem ook die kind se selfaktualisering. 

- Permissiewe ouerlike gesag lei tot gebrekkige verantwoordelik

heid, ontoereikende selfdissipline, afhanklikheid, onvolwassen

heid en impulsiwiteit by die kind. 

Die oorgewaardeerde kind het probleme met sosiale aanpassing, 

aangesien s6 'n kind dikwels selfsugtig, dominerend en nors is. 

- 'n Te sterk gevoelsbinding tussen ouer en kind mag tot onderpres

tasie op sport- en skolastiese gebied lei. 

- Oorvertroeteling mag tot slaapprobleme, nagmerries en enurese 

lei. 

- 'n Ontoereikende vertrouensverhouding tussen ouer en kind lei 

daartoe dat 'n kind onveilig en verward voel, gebrekkige selfver

troue en 'n negatiewe selfbeeld ontwikkel. 

'n Kind wat opgroei in 'n onvoldoende vertrouensverhouding met 

die ouers, asook met outoritere gesag, reageer met aggressie 6f 

met skaamte en teruggetrokkenheid. Dogters reageer meestal deur 

te onttrek, terwyl die meerderheid seuns met aggressiewe gedrag 

reageer. 
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- 'n Ontoereikende vertrouensverhouding mag bydra tot depressie en 

identiteitsverwarring by die adolessent. Identiteitsverwarring 

is meer intens waar ouerlike begunstiging boonop voorkom, veral 

as die begunstigde kind van dieselfde geslag as die adolessent 

is. 

- 'n Verwerpte kind ervaar probleme om verhoudinge (veral met die 

teenoorgestelde geslag) te stig en raak nie werklik emosioneel 

betrokke by mense nie. 

- Die verwaarloosde kind sukkel skolasties om aan te pas en pres

teer nie volgens vermoe nie. 

- Kinders wat sender genoegsame liefde en met outonome gesag groot

word, toon min respek vir gesag en ontwikkel maklik in misdadi

gers. 

- Wanneer 'n ouer 'n spesifieke kind in die gesin begunstig, mag 

dit tot jaloesie en rusie tussen die kinders lei. 

- Begunstiging van 'n kind deur 'n ouer kan tot wrywing in die 

ouers se huweliksverhouding lei. 

In bogenoemde afdeling is die belangrikste bevindinge vanuit die li

teratuurstudie ten opsigte van ouerlike begunstiging van 'n kind in 

die gesin, weergegee. 

In die hieropvolgende afdeling word die bevindinge vanuit die empi

riese navorsing aangebied. 

6.3 BEVINDINGE VANUIT DIE EMPIRIESE NAVORSING 

6 .3 .1 RIAAN 

- Riaan, wat deur beide ouers begunstig word, se ken- en ver

trouensverhouding met albei ouers is baie heg (bo-gemiddeld) . 

Dit wil voorkom asof albei ouers egter die gesagsverhouding ver

waarloos. 

- Riaan erken dat hy skuldig voel omdat veral sy moeder horn so be

gunstig. 

Riaan se broers is baie jaloers op horn en die kinders in die ge

sin baklei baie. 
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Riaan se selfkonsep is nie baie positief nie en hy voel maklik 

onseker en minderwaardig. 

- Hy toon eienskappe soos impulsiwiteit en onverantwoordelikheid. 

Sy sosiale aanpassing is gemiddeld. Sy sosiale selfkonsep is tot 
'n groot mate negatief en hy is geneig om selfbewus, ongesellig 

en teruggetrokke tussen mense te wees. Hy ervaar probleme om met 

mense kontak te maak. 

- Hy presteer akademies sowel as in sport uitsonderlik goed. 

JANIE 

Janie, wat dit beleef dat albei ouers 'n ander kind in die gesin 
begunstig, se ken- en vertrouensverhouding met albei ouers blyk 
ondermiddeld (negatief) te wees, terwyl dit voorkom of albei 

ouers streng gesag oor haar uitoefen. 

- Sy beskerm haarself teen haar ouers se optrede deur soms aggres
sief te raak en te baklei. Ander tye onttrek sy haar van hulle 

en ignoreer hul wense. 

- Haar selfkonsep is laag. Sy voel ook minderwaardig, onveilig, 

onseker, verward en afhanklik. 

Sy identifiseer nie met haar moeder nie, maar toon 'n sterk toe
geneentheid tot en afhanklikheid van die teenoorgestelde geslag. 

- Daar kom jaloesie en rusie tussen die kinders in die gesin voor. 

- Sy ervaar probleme om verhoudinge met die teenoorgestelde geslag 
te stig. 

Janie presteer akademies ondergemiddeld en in sport gemiddeld. 

FRANS 

- Frans word deur een ouer begunstig, terwyl die ander ouer 'nan

der kind begunstig. Die seun het 'n baie goeie ken- en ver

trouensverhouding met die ouer wat horn begunstig, terwyl hierdie 
ouer ook toereikende gesag toepas. Met sy ander ouer het Frans 
'n gebrekkige ken- en vertrouensverhouding, terwyl dit voorkom 

asof daar nie sprake van 'n gesagsverhouding is nie. 
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- Frans word deur die ouer van die teenoorgestelde geslag begun

stig. 

- Sy selfkonsep is baie positief. 

- Hy toon eienskappe socs verantwoordelikheid, volwassenheid, se

kerheid, selfvertroue, toereikendheid, ambisie en dryfkrag. 

- Sy sosiale aanpassing is geed. 

- Hy presteer akademies sowel as op sportgebied baie geed. 

- Hy en sy broer baklei en is baie jaloers op mekaar. 

6.3.4 ANNE-MARIE 

- Die dogter se ken- en vertrouensverhouding met die een ouer is 

ondergemiddeld en met die ander ouer bo-gemiddeld. Die een ouer 

begunstig haar effens, terwyl die ander ouer 'n ander kind begun

stig. 

- Anne-Marie word deur die ouer van die teenoorgestelde geslag ef

fens begunstig. 

- Haar relasie met haar gesin is oor die algemeen nie geed nie. 

- Haar selfkonsep is gemiddeld. 

- Haar verhouding met haar portuur is geed. 

- Sy vaar gemiddeld in beide sport en akademie. 

Daar is weinig jaloesie in die gesin en die kinders baklei nie 

veel nie. 
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SINTESE 

Die bevindinge wat vanuit die empiriese studie by die eerste twee 
proefpersone (Riaan en Janie) verkry is, stem ooreen met die bevin

dinge vanuit die literatuurstudie. Riaan presteer egter akademies 
sowel as in sport uitsonderlik goed, terwyl uit die literatuur be

vind is dat die moontlikheid bestaan dat so 'n kind 'n passiewe mi

nimum-presteerder mag wees. 

Proefpersoon 3 (Frans) se resultate verskil met bevindinge vanuit 

die literatuurstudie. Die rede hiervoor blyk die feit te wees dat 
die moeder wat die seun begunstig, 'n toereikende gesagsverhouding 

met horn het, wat vergoed vir die vader-seunverhouding se gebrek 
daaraan. Dit verklaar gevolglik die seun se goeie selfkonsep en so

siale aanpassing, asook sy akademiese- en sportprestasie. 

Proefpersoon 4 (Anne-Marie) se resultate toon ook verskille met die 
bevindinge vanuit die literatuurstudie. Al die dogter se relasies 

is gemiddeld tot bo-gemiddeld, terwyl slegs haar relasie met haar 
gesin, spesifiek met haar moeder, ondergemiddeld is. Die verklaring 

hiervoor is moontlik dat die dogter deel van 'n groot gesin is en 
gevolglik nie so geraak word deur die ouerlike begunstiging van 'n 

ander kind in die gesin nie. 

6.4 GEVOLGTREKKINGS UIT DIE STUDIE 

- Die eerste belangrike gevolgtrekking waartoe die navorser gekom het, 
is dat dit primer die ouer-kindverhouding is wat die ankerpunt vir 

'n kind se verhouding met die self en met ander mense vorm. 

- 'n Tweede gevolgtrekking is dat ouerlike begunstiging in die gesin, 
die begunstigde kind sowel as die ander kinders se ontwikkeling en 

funksionering beinvloed. 

- 'n Derde gevolgtrekking is dat ouerlike begunstiging nadelig mag 
inwerk op al die kinders in die gesin se persoonlikheidsontwikkel
ing, selfbeeld en relasies. 

- 'n Vierde gevolgtrekking waartoe gekom is, is dat ouerlike begun
stiging aanleiding gee tot problematiese verhoudinge tussen die kin
ders in die gesin. 
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6.5 AANBEVELINGS 

Die eerste aanbeveling sou wees om die bevindinge van hierdie studie 

verder te verfyn sodat dit kan dien as kwalitatiewe riglyne in 'n 

ouerbegeleidingsprogram om: 

- voorgeboortelike voornemende ouers voor te berei sodat hulle reeds 

goed ingelig is wanneer hulle baba kom; 

- ouers daarvan bewus te maak dat begunstiging kan voorkom en om hul 

aandag te vestig op die nadelige gevolge vir die verhoudinge in die 
gesin; 

- ouers daarvan bewus te maak dat ouerlike begunstiging nie net skade

lik is vir die ander kind(ers) se persoonlikheidsontwikkeling, self

beeld en relasies nie, maar ook vir die van die begunstigde kind; 

- ouers daarvan bewus te maak dat van die skade wat deur ouerlike be

gunstiging veroorsaak is, reggestel kan word indien hulle bereid is 

om professionele hulp te verkry. 

'n Tweede aanbeveling sou wees om ondersteuningsgroepe vir ouers, veral 

moeders met "moeilike kinders" te stig, wat mag lei tot voorkoming van 
fenomene soos begunstiging en verwerping van kinders in die gesin. 

Met die oog op verdere navorsing kan 'n longitudinale studie onderneem 

word om die effek van ouerlike begunstiging op 'n persoon se totale 
ontwikkeling en funksionering vanaf baba tot bejaarde, vas te stel. 

6.6 LEEMTES IN HIERDIE STUDIE 

- Die hoerskool waaruit die proefpersone geselekteer is, was 'n ge

rieflikheidskeuse. Dit is 'n plattelandse Afrikaansmedium hoer

skool. Stedelinge en anderstaliges is dus nie betrek nie. 

Slegs vier proefpersone is in die idiografiese navorsing gebruik. 

Veralgemeningsmoontlikhede word ernstig aan bande gele. 

- Die studie is vanuit die belewingswereld van die adolessent uitge

voer. Die ouers is nie by die ondersoek betrek nie. Dit kan sub

jektiewe afleidings tot gevolg he. 

- Daar is slegs van psigometriese- en projeksiemedia gebruik gemaak 

om 'n persoons- en relasiebeeld van die adolessente saam te stel. 
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Alhoewel 'n onderhoud met elkeen gevoer is, ken in-diepte gesprek
voering bygedra het om hierdie persoons- en relasiebeelde verder te 

verhelder. 

6.7 SLOTOPMERKING 

Aangesien dit primer die ouer-kindrelasie is wat die ankerpunt vir 'n 

kind se relasies met die self en ander mense vorm, is dit dus van kar

dinale belang dat ouers bewus gemaak meet word van die feit dat nie 
net 'n toereikende vertrouensverhouding nie, maar ook 'n toereikende 

gesagsverhouding tussen ouer en kind, voorvereistes is vir elke kind 

om tot optimale selfaktualisering te kan kom. 

Die navorser spreek die hoop uit dat hierdie bydrae in die veld van 
gesinsverhoudinge, stimulerend mag wees vir verdere navorsing, veral 
wat betref ouerbegeleiding. 
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BYLAE A 

DIE SELFONTWERPTE VRAELYS 
NAAM: .••••.••••••••..••••••••••••..••••••• 

Reageer asseblief eerlik op die volgende stellings deur 'n kruisie te maak 

oor die nommer op die 5-puntskaal wat op jou van toepassing is. 

1 = nooit/uiters min 

2 = min 

3 = gemiddeld 

4 = baie 

5 = altyd/uiters baie 

Reageer op elke stelling op die manier waarop jy reqtiq voel en nie op die 

manier waarop jy graag sou wou voel nie. Byvoorbeeld, indien jy van mening 

is dat jou pa jou altyd/uiters baie kritiseer, merk jy die item soos volg: 

1. My pa kritiseer my. 1 2 3 4 X 
1. My pa is lief vir my. 

2. My pa is daar vir my. 

3. My pa ondersteun my in die dinge wat ek doen. 

4. My pa stel belang in my. 

5. My pa bestee geld aan my. 

6. My pa bring tyd saam met my deur. 

7. My pa gesels met my. 

8. My pa laat my toe om my eie besluite te neem. 

9. My pa help my meer as ander kinders van my ouderdom, 

se pa's. 

10. My pa versmoor my met liefde. 

11. My pa kritiseer my. 

12. My pa behandel my baie spesiaal. 

13. My pa ag die kinders in ons gesin almal ewe belangrik. 

14. My pa verkies my broer(s)/suster(s) bo my. 

15. My pa is strenger met my as met my broer(s)/suster(s). 

16. Ek dink my pa trek my voor. 

17. Ek dink my pa trek my broer/suster voor. 

18. My pa is liewer vir my as vir my broer(s)/suster(s). 

19. My pa is liewer vir my broer(s)/suster(s) as vir my. 

20. Ek is my pa se gunstelingkind. 

21. Ek voel skuldig.omdat my pa so lief vir my is. 

22. My pa behandel al die kinders in die gesin dieselfde. 

23. My pa is 'n regverdige ouer. 

24. My pa is my beste vriend. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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25. Ek is lief vir my pa. 

26. Ek dink my pa is 'n goeie ouer. 

27. My pa is 'n gelukkige mens. 

28. My ma is lief vir my. 

29. My ma is daar vir my. 

30. My ma ondersteun my in die dinge wat ek doen. 

31. My ma stel belang in my. 

32. My ma bestee geld aan my. 

33. My ma bring tyd saam met my deur. 

34. My ma gesels met my. 

35. My ma laat my toe om my eie besluite te neem. 

36. My ma help my meer as antler kinders van my ouderdom, 

se ma's. 

37. My ma versmoor my met liefde. 

38. My ma kritiseer my. 

39. My ma behandel my baie spesiaal. 

40. My ma ag die kinders in ons gesin almal ewe belangrik. 

41. My ma verkies my broer(s)/suster(s) bo my. 

42. My ma is strenger met my as met my broer(s)/suster(s). 

43. Ek dink my ma trek my voor. 

44. Ek dink my ma trek my broer/suster voor. 

45. My ma is liewer vir my as vir my broer(s)/suster(s). 

46. My ma is liewer vir my broer(s)/suster(s) as vir my. 

47. Ek is my ma se gunstelingkind. 

48. Ek voel skuldig omdat my ma so lief vir my is. 

49. My ma behandel al die kinders in die gesin dieselfde. 

50. My ma is 'n regverdige ouer. 

51. My ma is my beste vriendin. 

52. Ek is lief vir my ma. 

53. Ek dink my ma is 'n goeie ouer. 

54. My ma is 'n gelukkige mens. 

55. Ek presteer akademies. 

56. Ek presteer in sport. 

57. Ek hou van myself. 

58. Ek hou daarvan om by maats te wees. 

59. My maats is welkom by ons huis. 

60. Ek kom goed met my maats oor die weg. 

61. My b:roer(s)/suster(s) is jaloers op my. 

62. Ek is jaloers op my broer/suster. 

63. Ons kinders baklei. 

64. My ouers is lief vir mekaar. 

65. My ouers kom goed oor die weg. 

66. My ouers baklei. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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BYLAE B 

DIE SELFSAAMGESTELDE ONVOLTOOIDE SINNE 
Voltooi hierdie sinne sodat dit jou werklike gevoelens weergee. Probeer 

elkeen voltooi. Maak seker dat elke sin 'n volsin is. 

1. Ek is op my gelukkigste. ........................................... . 

2. Ek wens ............................................................ . 

3 . In die skool. ...................................................... . 

4. Die meeste meisies ................................................. . 

5. My pa ............................................................. . 

6. Daar is niks wat my so ontstel as .................................. . 

7. Ek wonder soms ..................................................... . 

8. My onderwysers ..................................................... . 

9. Die meeste seuns ................................................... . 

10. My ma ............................................................. . 

11. Ek voel skuldig .................................................... . 

12 . Ek hou van ........................................................ . 

13. My klasmaats ...................................................... . 

14. My broer(s) /suster(s) .............................................. . 

15. Ek hou nie van .................................................... . 

16. Dit pla my ......................................................... . 

17. My vriende. ........................................................ . 

18. Ek wil baie graag .................................................. . 

19. Ek haat. ........................................................... . 

20. My grootste vrees .................................................. . 
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DIE GESINSTEKENING 

BYLAE C: Proefpersoon 1: (Riaan) \ 
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DIE GESINSTEKENING 

BYLAE D: Proefpersoon 2: (Janie) 
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DIE GESINSTEKENING I 
BYLAE E: Proefpersoon 3: (Frans) 
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. STEKENING DIE GESIN 4· 

Proefpersoon . BYLAE F: (Anne-Marie) 
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